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Kiekvienos organizacijos, kaip ir kiekvieno asmens, kelias į sėkmę yra skirtingas ir,

greičiausiai, nėra vienintelio teisingo atsakymo, ką ir kaip reikėtų daryti, kad organizacija

būtų sėkminga. Būtų galima drąsiai teigti, kad koncentracija tik į vieną sritį nėra teisingas ir

tikslingas pasirinkimas vystant organizaciją. Kartais pamirštame smulkius elementus, tačiau

būtent detalės ir smulkūs pastebėjimai gali padėti išvengti didesnių problemų. Dėl to, ši

metodinė medžiaga skirta tiek organizacijos vadovui, tiek pirmą kartą į jaunimo organizaciją

atėjusiam jaunam žmogui – bet kuriam organizacijos nariui ar savanoriui. Šiame leidinyje

pasistengsime aptarti tai, ką reikia žinoti apie efektyvų organizacijos administravimą, taip

pat pateiksime patarimų efektyviai išorinei ir / ar vidinei organizacijos komunikacijai,

supažindinsime su jaunimo politikos struktūra ir svarbiausiomis jaunimo politikos

sąvokomis.  Tikimės, kad šis leidinys bus naudinga informacinė priemonė jaunimo politiką

įgyvendinantiems asmenims ir gerųjų praktikų pavyzdžiu organizacijoms. Dalinkimės

patirtimi ir tobulėkime bendromis jėgomis.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos komanda

Į V A D A S



I  D A L I S

J A U N I M O  P O L I T I K O S
S T R U K T Ū R A



P a g r i n d i n ė s  j a u n i m o  p o l i t i k o s  s ą v o k o s

Pagrindinės jaunimo politikos sąvokos, su kuriomis gali tekti
susidurti kasdienėje veikloje, yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos
Jaunimo politikos pagrindų įstatyme. Toliau pateikti sąvokų
apibrėžimai yra pateikti būtent taip, kaip jie apibrėžiami
anksčiau minėtame teisės akte. 

Atvirasis darbas su jaunimu  – darbas su jaunimu atviruosiuose

jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, atliekamas darbo su jaunimu

principais.

Atvirasis jaunimo centras  – Lietuvos Respublikoje ar kitoje

valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas,

atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos

Respublikoje ir kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą

savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir

užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą.

Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto

ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės,

patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma

patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas

savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir

užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.

Darbas su jaunimu  – veikla, skirta sąlygoms jaunam žmogui

įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą sudaryti, jo

kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

Darbas su jaunimu gatvėje  – darbas su jaunimu ne institucinėje

aplinkoje, bet tiesiogiai neformaliose jaunimo susibūrimo vietose

(viešosiose erdvėse, gatvėse, parkuose, kavinėse, sporto aikštynuose,

klubuose ir kt.).

Skaitmeninis darbas su jaunimu – veikla, vykdoma skaitmeninėje,

interneto erdvėje, socialiniuose tinkluose ar kitose platformose, ar

pasitelkiant technologijas, skaitmeninius įrankius bei metodus,

sudarant galimybės jaunimui gauti informaciją ir konsultacijas bei

užtikrinant veiklą, skatinančią mokytis, tobulėti, domėtis

galimybėmis jaunimui patraukliais būdais. 

Jaunimo informavimas ir konsultavimas – jaunimo informavimo

rūšis, kurios metu jaunam žmogui pateikiama bendro pobūdžio

informacija bet kokiu jaunam žmogui aktualiu klausimu, su

galimybe jauną žmogų nukreipti į specialistą, konsultuojantį

specializuotais klausimais.

 



Jaunimo reikalų taryba – Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

(toliau vadinama – Jaunimo taryba) yra visuomeniniais pagrindais

prie savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis

nuolatinės ar laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

Jaunas žmogus  – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

Jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių.

Jaunimo iniciatyva  – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla,

skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti.

Jaunimo organizacija  – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo

nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti

įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės

ir (ar)  jaunų žmonių interesams atstovaujančios  asociacijos, kurių

kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Jaunimo politika  – priemonių,  kuriomis sprendžiami jaunimui

aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis

jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės

gyvenimą, visuma.

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas  –  darbas su jaunimu

praktikos atlikimo vietoje siekiant lavinti jauno žmogaus profesines

ir socialines kompetencijas, suteikiant žinių ir gebėjimų,

padedančių įsitraukti į darbo rinką.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba  – jaunimo organizacija,

kurios pagrindinis veiklos tikslas – Lietuvos Respublikos mastu

vienyti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir joms

atstovauti.

Mažiau galimybių turintis jaunimas  – jaunimas, neturintis tokių

pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms

plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių,

ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi

negalią ir (ar) sveikatos problemų.

Mobilusis darbas su jaunimu  – darbas su jaunimu nuvykus į

gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu

infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų

žmonių individualius poreikius.

 



Neaktyvus jaunas žmogus  – nesimokantis, nestudijuojantis,

nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų

darbo santykiams prilygintų teisinių santykių,

nevykdantis  neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo

jaunas žmogus.

Neformalusis jaunimo ugdymas  – veikla, kuria plėtojamos jaunų

žmonių asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos ir kuri

vykdoma ne pagal formaliojo švietimo programas.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga  – užsienio lietuvių  jaunimo

organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – pasaulio mastu

vienyti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba  – jaunimo

organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vienyti savivaldybės

teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. Su

jaunimu dirbanti organizacija  – juridinis asmuo, kurio vienas iš

veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu.

Užsienio lietuvių jaunimas  – užsienio valstybėse gyvenantis

lietuvių kilmės jaunimas. 

Užsienio lietuvių jaunimo organizacija  – buveinės vietos

valstybės teisės aktų nustatyta tvarka jaunimui ir / ar jaunimo

interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar

jų filialas, atstovybė, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro užsienio

lietuvių jaunimas.

 



Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

Asociacijų įstatymas;

Viešųjų įstaigų įstatymas;Labdaros ir paramos fondų įstatymas;

Lobistinės veiklos įstatymas;

Buhalterinės apskaitos įstatymas;

Labdaros ir paramos įstatymas;

Savanoriškos veiklos įstatymas; 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas.

Neatsižvelgiant į atstovavimo lygmenį, nevyriausybinės organizacijos, jaunimo

nevyriausybinės organizacijos ir / ar savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos savo veikloje

privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Nors baigtinio teisės aktų sąrašo nėra,

tačiau pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai, kurie reglamentuoja organizacijų veiklą, yra:

Dėl nacionalinių teisės aktų paaiškinimų ar konsultacijų, kreipkitės el. paštu
prezidentas@lijot.lt (LiJOT Prezidentas) arba el. paštu: kontrole@lijot.lt (LiJOT Kontrolės
komisija). Žinoma, yra ir didesnių, bendresnių teisės aktų, kurie yra svarbūs. Pavyzdžiui,
Civilinis kodeksas ir Konstitucija.



J a u n i m o  p o l i t i k o s  s t r u k t ū r a

Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama

sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į

visuomenės gyvenimą, visuma. Pagrindinės jaunimo politikos kryptys – jaunimo interesų

užtikrinimas atskirose srityse ir jaunimo veiklos plėtra, dar vadinama neformaliuoju ugdymu.

Šiandien dar būtų galima įtraukti ir informalųjį ugdymą, tačiau kol kas jis vis dar nėra

reglamentuotas. Siekiant suprasti tai, kaip yra formuojama, organizuojama ir įgyvendinama

jaunimo politika Lietuvoje, galima apsiriboti anksčiau įvardytomis pagrindinėmis politikos

kryptimis. 

Jaunimo politika įgyvendinama nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Ją reglamentuoja

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau – JPPĮ). 

Itin svarbi Įstatymo dalis – jaunimo politiką organizuojančių ir valdančių institucijų

įtvirtinimas nacionaliniame lygmenyje.

Nacionalinės jaunimo politikos schema:



N a c i o n a l i n ė s  j a u n i m o  p o l i t i k o s  s c h e m o s  a p r a š a s

LR piliečiai, kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 18 metų turi teisę rinkti LR Prezidentą,

LR Seimą;

Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia LR Prezidentas. Ministras Pirmininkas

atstovauja LR Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai;

Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo

sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą;

LR Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. LR Vyriausybė koordinuoja

ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą; 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja,

koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose

valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais įgyvendina nustatyto laikotarpio valstybės

politiką;

Jaunimo reikalų agentūra (anksčiau – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos) yra įstaiga prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl departamento

reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri

kontroliuoja departamento veiklą, priima sprendimą dėl jo buveinės pakeitimo, sprendžia

kitus savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus

klausimus. Jaunimo reikalų departamentas ir teikia metodinę pagalbą savivaldybių jaunimo

reikalų koordinatoriams, juos informuoja ir konsultuoja; 

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius rengia ir įgyvendina savivaldybėje

įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo

organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, plėtoja savivaldybės

institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą, palaiko ryšius su

užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų

koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) yra didžiausia nevyriausybinė skėtinė jaunimo

organizacija Lietuvoje, vienijanti 70 nacionalinių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų

bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų, siekia žiniomis ir faktais grįsto jaunimo ir

jaunimo organizacijų atstovavimo bei jaunimo politikos formavimo; 

Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika Lietuvos Respublikoje susijusius

klausimus ir teikia LR Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių

institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo

politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio

lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų

projektų;

Lietuvos savivaldybių asociacija yra ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių –

savivaldybių – bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, taip pat atstovaujanti

savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio

valstybių savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių

veiklos strategiją, stiprinanti vietos savivaldą bei koordinuojanti Asociacijos narių kryptingą

veiklą atskirose srityse, tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus. 



Tačiau sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra

efektyviausi. Todėl yra svarbi savivaldybių jaunimo politika, kurią formuoja ir įgyvendina

savivaldybės institucijos. Vietos mastu jaunimo situacija gali būti gerai matoma, nes jauni

žmonės gyvena, dirba, mokosi ir leidžia didžiąją dalį savo laiko konkrečiose savivaldybėse. Štai

kodėl vietinės bendruomenės bendradarbiaudamos su vietine valdžia gali formuoti ir

įgyvendinti efektyvias į jaunimą orientuotas programas. Jaunimo klausimai turėtų būti

sprendžiami įgalinant vietinę valdžią, viešojo sektoriaus atstovus, nevyriausybines

organizacijas ir patį jaunimą.

Regioninės jaunimo politikos schema:



Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius ir savivaldybės merą turi nuolatiniai šios

savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų (toliau – rinkėjai).

Savivaldybių tarybų rinkimuose (toliau – rinkimai) nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti

neveiksniais;

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų (toliau – savivaldybių taryba, taryba) nariai

renkami ketveriems metams, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu

tiesioginiuose rinkimuose pagal mišrią rinkimų sistemą. Savivaldybės tarybą sudaro

savivaldybės tarybos nariai. Vienas tos savivaldybės tarybos narys yra meras;

Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės

tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo

pagrindu. Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai.

Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo

tvarka nustatyta šiame ir Valstybės tarnybos įstatymuose;

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis

lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir / ar savivaldybės tarybos ir

savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų

atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje

susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl

jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių

finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje

susijusių teisės aktų projektų;

Jeigu savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos nėra ar ji nedelegavo atstovų, jaunimo

atstovai išrenkami viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių

organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų, veikiančių savivaldybės

teritorijoje, susirinkime. Už šio susirinkimo organizavimą yra atsakingas savivaldybės

jaunimo reikalų koordinatorius;

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius rengia ir įgyvendina savivaldybėje

įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo

organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, plėtoja

savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą,

palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir atlieka kitas savivaldybės

jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba  – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis

veiklos tikslas – vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms

atstovauti.

Regioninės jaunimo politikos aprašas:



LiJOT strateginės kryptys (2019 m. – 2023 m.)

I. Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas bei   jaunimo

politikos formavimas.

II. Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas.

III. LiJOT vystymas.

IV. Jaunimo galios didinimas.

Strateginės kryptys plėtojamos įgyvendinant jas trimis lygmenimis – regioniniu, nacionaliniu

ir tarptautiniu. Įvardytos keturios kryptys organizacijai leidžia įgyvendinti savo tęsiamas ir

naujas veiklas, stiprinti savo organizacijas, kelti jose veikiančio jaunimo kompetencijas. Taip

pat aktyviai bendradarbiaujama su kitų šalies sektorių atstovais, partneriais, žiniasklaida,

drauge įgyvendinamos naujos bei tradicinės veiklos.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta didžiausia nevyriausybinė

jaunimo organizacija, vienijanti 70 nacionalinių ir regioninių jaunimo organizacijų Lietuvoje,

nacionalinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, Savivaldybių jaunimo organizacijų

sąjungų. Tai yra tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu. LiJOT, būdama platforma

dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimu bei iniciatyvomis siekia

jaunimui aktualių pokyčių. Mes siekiame tapti svarbiausiu visuomenės, valdžios, verslo ir

mokslo partneriu, įgalinant jauną žmogų kurti darnią Lietuvos ir Europos ateitį.

K a s  y r a  L i J O T ?



LiJOT struktūra

Aukščiausia LiJOT valdymo institucija – Asamblėja. Tai LiJOT narių susirinkimas, turintis visas

visuotinio narių susirinkimo teises. LiJOT Asamblėjoje gali dalyvauti kiti Prezidento, Valdybos

ar Kontrolės komisijos pakviesti asmenys, organizacijų atstovai, biuro darbuotojai. Šie

asmenys dalyvauja svečių teisėmis. Kasdieniniam LiJOT darbui vadovauja LiJOT Prezidentas ir

LiJOT Valdyba, kurie yra renkami Asamblėjoje dviejų metų kadencijai. Valdyba Prezidento

teikimu formuoja vykdomąją instituciją – LiJOT biurą.



LiJOT Prezidentas

Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, renkamas LiJOT

Asamblėjos dvejiems metams, ne daugiau nei dviem kadencijoms

iš eilės. Prezidentas užtikrina Asamblėjos ir Valdybos sprendimų

įgyvendinimą, atstovauja LiJOT santykiuose su valstybės ir

savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, kitais

fiziniais ir juridiniais asmenimis, palaiko ryšius su kitomis

organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, vykdo kitas funkcijas,

nurodytas LiJOT Įstatuose. 

Nuo 2022 m. LiJOT Prezidento pareigas eina Domantas Katelė.

Viceprezidentas – Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų

priežasčių negalint vykdyti savo funkcijų, jas laikinai vykdo

Viceprezidentas. Viceprezidentą skiria Valdyba Prezidento teikimu.

Viceprezidentas skiriamas iš Valdybos narių. 

LiJOT Valdyba

Valdyba – kolegialus LiJOT valdymo organas. Valdybą sudaro

Prezidentas ir aštuoni Valdybos nariai. Valdybos narius renka

Asamblėja slaptu balsavimu dvejiems metams ne daugiau kaip

dviem kadencijoms iš eilės. LiJOT Valdyba nustato priemones

Asamblėjos sprendimams įgyvendinti, inicijuoja, tvirtina,

koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų įgyvendinimą,

rūpinasi LiJOT lėšų tvarkymu ir jų tikslingu panaudojimu, vykdo kitą

LiJOT Įstatuose numatytą veiklą.

Šiuo metu LiJOT Valdybą sudaro: Domantas Katelė (LiJOT

Prezidentas), Justė Kavaliauskaitė, Gabrielė Kučytė, Lukas

Stravinskas, Daniel Ilkevič, Karolina Poškutė, Kotryna Briedytė,

Benas Marcalis, Umberto Masi.

LiJOT Kontrolės komisija

Kontrolės komisija – kolegialus LiJOT Kontrolės organas. Kontrolės

komisija tikrina LiJOT valdymo organų veiklos tikslingumą ir

teisėtumą, teikia LiJOT Įstatų ir kitų LiJOT vidaus teisės aktų

komentarus, kiekvienai Asamblėjai teikia vertinimą, ar kandidatai į

LiJOT Narius ir Stebėtojus narius atitinka keliamus reikalavimus,

vykdo kitas LiJOT Įstatuose numatytas veiklas.

Šiuo metu LiJOT Kontrolės komisiją sudaro: Vytautas Pasvenskas

(pirmininkas), Dagnė Kemežytė, Vitold Dvorak, Karolina

Pralgauskytė. 



Edgaras Dambrauskas (Eurodesk Lietuva programos vadovė);

Martyna Puodžiūtė (Eurodesk Lietuva regioninių reikalų

koordinatorė);

Emilija Pociūtė (Eurodesk Lietuva programos redaktorė);

Emilija Jarošaitė (jaunimo informavimo ir konsultavimo

paslaugų koordinatorė);

Julius Janulevičius (tarptautinių reikalų koordinatorė);

Kamilė Pašukytė (komunikacijos koordinatorė);

Simona Statauskaitė (narių koordinatorė);

Daiva Žižliauskienė (finansininkė);

Vanesa Ražinskytė (biuro vadovė). 

LiJOT biuras

Biuras įgyvendina Asamblėjos, Prezidento ir Valdybos sprendimus.

Biurą sudaro LiJOT darbuotojai, su kuriais sudaromos darbo

sutartys, taip pat kitais pagrindais dirbantys asmenys ir savanoriai.

Biuro darbą organizuoja ir jam vadovauja Prezidentas arba kitas

Prezidento teikimu Valdybos paskirtas asmuo.

Biuro komandą sudaro:

 



Jaunimo reikalų taryba

Asamblėjos sprendimu LiJOT deleguoja atstovus į valstybės

institucijų ir įstaigų, tarptautinių viešųjų organizacijų valdymo ir

atstovavimo organus. Tarybą sudaro 16 asmenų (pariteto principu: 8

Tarybos nariai yra skiriami iš įvairių valstybės institucijų bei Lietuvos

savivaldybių asociacijos, o kiti 8 Tarybos nariai – nevyriausybinių

jaunimo organizacijų atstovai). Į nacionalinę jaunimo reikalų tarybą

(JRT) šiuo metu LiJOT deleguoja 6 jaunimo atstovus, o 2 asmenis

deleguoja Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. 

Jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija,

vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš valstybės institucijų,

Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų

tarybos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos deleguotų atstovų.

Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika Lietuvos

Respublikoje susijusius klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos

Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių

institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos

įgyvendinimo bei priemonių finansavimo prioritetų,

bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su

jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų.

LiJOT atstovus į JRT narius Asamblėja deleguoja rinkdama juos

slaptu balsavimu dvejiems metams, bet ne daugiau kaip dvejoms

kadencijoms iš eilės. Naujai išrinkti JRT nariai pradeda eiti savo

pareigas nuo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo

ministro įsakymo dėl JRT sudėties patvirtinimo įsigaliojimo.

LiJOT Prezidentas be atskiro Asamblėjos sprendimo yra LiJOT

deleguojamas JRT narys. Išrinkus naują LiJOT Prezidentą, baigęs

kadenciją Prezidentas be atskiro Asamblėjos sprendimo

atstatydinamas iš LiJOT deleguojamų JRT narių. 

Šiuo metu jaunimo atstovais nacionalinėje JRT išrinkti: Klėja

Merčaitytė, Urtė Petrulytė, Klaudijus Melys, Vladas Polevičius ir

Raimonda Bogužaitė. Domantas Katelė – nacionalinės JRT narys

pagal pareigas. 



LiJOT veikla

LiJOT narės yra jaunimo organizacijos, atitinkančios LiJOT Įstatuose įtvirtintus reikalavimus

Nariams, turinčios teisę dalyvauti LiJOT organizuojamuose renginiuose, projektuose ir

balsuoti LiJOT asamblėjose, iškelti ir rekomenduoti kandidatus į Prezidentus, Valdybą,

Kontrolės komisiją, siūlyti savo atstovus į, komitetus ir kitas LiJOT struktūras, naudotis LiJOT

pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant bei susipažinti su LiJOT

dokumentais ir gauti LiJOT turimą informaciją apie jos veiklą. 

LiJOT narės stebėtojos yra jaunimo organizacijos, atitinkančios LiJOT Įstatuose įtvirtintus

reikalavimus Stebėtojams, turinčios teisę dalyvauti LiJOT organizuojamuose renginiuose,

projektuose ir programose, naudotis LiJOT pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems

atstovaujant bei susipažinti su LiJOT dokumentais ir gauti LiJOT turimą informaciją apie jos

veiklą.

Susipažinti su LiJOT organizacijomis narėmis ir stebėtojomis galite čia.

https://lijot.lt/organizacijos/


Man Ne Dzin

„Man Ne Dzin“ – informacinė jaunimo pilietiškumo skatinimo kampanija, kuri siekia

informuoti jaunus žmones apie dalyvavimo demokratiniuose sprendimų priėmimo

procesuose svarbą bei kurti jauno žmogaus, kaip aktyvaus piliečio, įvaizdį.

Šios kampanijos metu raginame jaunus žmones visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti

pilietiniame gyvenime, išsakyti savo nuomonę ir tapti aktyviais Lietuvos Respublikos bei

Europos Sąjungos piliečiais, stiprinti jaunų žmonių suvokimą apie jų galią visuomenėje.

„Man Ne Dzin“ nesiekia populiarinti ar remti kurias nors politines partijas ar politinius veikėjus,

tačiau akcentuoja domėjimosi ir įsitraukimo svarbą, pateikia jauniems žmonėms pagrindinę

informaciją apie sprendimų priėmimą, demokratinius procesus šalyje ir Europos Sąjungoje,

leidžia gyvai susitikti su sprendimų priėmėjais ir suteikia jauniems žmonėms galimybę

apgalvotai rinktis savo kandidatus.

Kampanijos „Man Ne Dzin" ištakos siekia 2004 metus, kai Lietuvos piliečiai pirmą kartą

dalyvavo Europos Parlamento rinkimuose. Kampanija įgavo pagreitį, kadangi yra vykdoma

kiekvienais metais, kai šalyje vyksta savivaldybės, parlamento, Prezidento ar Europos

Parlamento rinkimai. 

15 metų patirtis užtikrino kampanijos pajėgumus, įtvirtino jos vardą Lietuvoje – 2015 m.

kampanija „Man Ne Dzin“ buvo įvertinta kaip geriausia socialinių medijų kampanija LOGIN

interneto apdovanojimuose. 2019 m. kampanija įgijo naują veidą ir startavo su šūkiu „Kažko

trūksta? Trūksta tik Tavo balso!“.

L i J O T  i n i c i a t y v o s



LiJOT vasaros festivalis „Dalinkis vasara“

Kiekvienais metais dar didesnis ir nuolat augantis vasaros festivalis DALINKIS VASARA – trijų

dienų renginys,  kupinas naudingo turinio bei geriausias vasaros vakarėlis, nepaliekantis

abejingų. Įspūdžių pakanka visai likusiai vasarai.

Dėl pasaulinės pandemijos LiJOT vasaros festivalis lauks jaunų žmonių sugrįžtančių į festivalį

2022 m.



Projektas „Misija Sibiras“

Jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas „Misija Sibiras“ yra įgyvendinamas

labdaros ir paramos fondo „Jauniems“. Šis fondas įsteigtas 2005 m. įgyvendinant LiJOT

strategiją. Pagrindinis „Jauniems“ tikslas – išnaudojant fondo resursus skatinti pozityvias

jaunimo iniciatyvas ir kurti pokyčius, reikalingus jaunam žmogui. Fondo stiprybė – jaunatviška,

darbinga, nuosekliai išsikeltus tikslus įgyvendinanti komanda. Komandos nariai turi patirties ir

kompetencijų, kurie užtikrina sėkmingą fondo veiklą. 

„Misija Sibiras“ projekto metu organizuojamos ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas.

Ekspedicijų tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti

atminimo simbolius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius, žuvusiems

lietuviams atminti. Ekspedicijose taip pat siekiama pabendrauti su svečiose šalyse

tebegyvenančiais tautiečiais, jų atžalomis. Grįžus iš ekspedicijos keliaujama po Lietuvos ir

pasaulio bendruomenes, skatinama domėtis Lietuvos istorija ir išsaugoti ją ateities kartoms.

Kasmet norą dalyvauti projekte išreiškia per 1000 jaunų žmonių, 2006-2019 metais buvo

suorganizuota 18 ekspedicijų bei tūkstančiai pristatymų mokyklose, universitetuose,

bendruomenių centruose, eksponuota šimtai jaunimo ekspedicijų fotografijų parodų, sukurta

dešimtys dokumentinių filmų. 

Nuo 2016 m. projektas įgyvendina atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu parą

laiko skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės bei tų žmonių likimai. Akcija vyksta

skirtinguose Lietuvos miestuose, į ją įsitraukia įvairios jaunimo organizacijos, kaip, pavyzdžiui,

Lietuvos skautija, Ateitininkų federacija, Lietuvos šaulių sąjunga ir pan. Jaunimui, kuris negali

išvykti į ekspediciją, akcija taip suteikia galimybę tapti projekto dalimi ir prisidėti prie istorijos

išsaugojimo Lietuvoje. Projekto įgyvendinamos veiklos prisideda prie jaunosios kartos

pilietiškumo bei didžiavimosi savo valstybe jausmo ugdymo.



LiJOT tradiciniai renginiai

LiJOT Žiemos forumas

Renginio tikslas – LiJOT organizacijų atstovams diskutuoti

aktualiausiomis jaunimo politikos temomis, dėl kurių organizacijos

dar neturi bendros pozicijos, tad organizacijos gali siūlyti savo

temas Žiemos forumo darbo grupėms. Taip pat gali būti siekiama

suformuoti konkrečias pozicijas, rekomendacijas, pasiūlymus

įvairioms institucijoms, jaunimo organizacijoms aktualiais

klausimais. Be to, šiame renginyje jauni žmonės įgyja naujų žinių ir

kompetencijų.

Padėkos vakaras

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje LiJOT teikia

apdovanojimus labiausiai jaunimui ir jaunimo organizacijoms

nusipelniusiems asmenims, geriausiems metų jaunimo įvykiams,

renginiams, projektams bei labiausiai pasižymėjusiems jaunimo

lyderiams.

LiJOT Vadovų klubas

Vadovų klubai skirti LiJOT organizacijų atstovams susipažinti su

svarbiausiais procesais, vykstančiais LiJOT, gauti svarbiausią

informaciją, susipažinti su Asamblėjoms teikiamais dokumentais.



bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio

bendradarbiavimo srityje;

inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti ilgalaikį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą tarp

valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų jaunimo politikos srityje;

remti jaunimo bendradarbiavimo stiprinimą savivaldybių lygmeniu (organizuoti mokymo

kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika;

skatinti apskričių ir savivaldybių lygmeniu organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią

jaunimo veiklą;

koordinuoti Europos Sąjungos programų jaunimui finansinės paramos skyrimą

tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač tokiems, kurie skirti jauniems

žmonėms, gyvenantiems tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje;

kaupti, sisteminti ir teikti informaciją visuomenei, susijusią su tarptautiniu

bendradarbiavimu, jo galimybėmis.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – 1999 m. vasarį įsteigta viešoji

įstaiga. Ją įsteigė valstybinė jaunimo reikalų taryba (šiuo metu Jaunimo reikalų

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) bei LiJOT. JTBA tikslas yra

užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei sėkmingą Lietuvos jaunimo

dalyvavimą Europos Sąjungos programose jaunimui, gerinti jaunimo neformaliojo ugdymo ir

darbo su jaunimu kokybę Lietuvoje.

JTBA užduotys:



LiJOT organizacijų ir jaunimo nuomonės atstovavimas Europos kontekste. LiJOT, kaip

pilnavertis narys, drauge su kitomis jaunimo organizacijomis platformoje diskutuoja, rašo,

teikia dokumentus dėl Europos biudžeto (Erasmus+, pan.), jaunimo teisių situacijos,

darnaus vystymosi temoje ir t.t..

Gerosios patirties dalinimasis ir augimas. Būtent šioje platformoje susibūrė Šiaurės-Baltijos

šalių blokas, su kuriuo LiJOT yra turėjęs ne vieną projektą. Ši platforma leidžia susitikti,

dalintis patirtimi, drauge ieškoti sprendimų bei finansavimo skirtingiems projektams ir

veikloms.

Taip pat YFJ kiekvienais metais sukuria vis naujų priemonių organizacijų ir organizacijų

tarybos veiklai pagerinti tokias kaip: Blueprint for sustainable world, Checklist
#ForYouthRights.
Be metodikos YFJ taip pat turi ir mokymų vadovų bei ekspertų komandą; į kurią gali

kreiptis kiekviena organizacija;

Kas kelerius metus YFJ koordinuoja tyrimą „Jaunimo progreso indeksas“, iš kurio rezultatų

visuomet galime sužinoti daugiau apie savo šalies jaunimo situaciją tiek Europoje, tiek

pasaulyje.

Europos jaunimo forumas (YFJ)

Europos jaunimo forumas (YFJ)  – Europos jaunimo nacionalines organizacijų tarybas ir

jaunimo organizacijas vienijanti platforma. Šiuo metu čia susibūrę yra daugiau nei 100

organizacijų, o atstovaujami dešimtys milijonų jaunų žmonių visoje Europoje.

Jaunimo forumas siekia įgalinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir

pagerinti savo gyvenimą atstovaujant ir ginant jų bei jų organizacijų bei interesus.

Dabartinėje neapibrėžtame politiniame ir socialiniame kontekste, kuris labai veikia jauną

žmogų, pastarasis gali būti stiprus teigiamų pokyčių katalizatorius ir novatoriškų Europos

iššūkių sprendimų skatintojas.

Kodėl LiJOT gera būti Europos jaunimo forumo dalimi:

Šiaurės-Baltijos šalių blokas – šį neformalų bloką sudaro Švedijos, Suomijos, Norvegijos,

Islandijos, Danijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai.



I I  D A L I S

O R G A N I Z A C I J O S
V A L D Y M A S ,
V Y S T Y M A S  I R
A D M I N I S T R A V I M A S



Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1;

Vienasmenio valdymo organo duomenų formą JAR-VO-V;

Visuotinio akcininkų susirinkimo (stebėtojų tarybos ar valdybos, kai šie organai renka

vadovą) protokolą dėl vadovo atleidimo ir naujo vadovo išrinkimo kartu su protokolo

priedais;

Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei

dokumentus pateikia ne Juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais

Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Registrų centras 

Vadovo įsiregistravimas

Nevyriausybinės organizacijos vadovas yra keičiamas Asociacijų įstatymo 6 straipsnio

nustatyta tvarka.

Apie Nevyriausybinės organizacijos vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo

pasibaigimą kitais pagrindais naujai išrinktas vadovas arba įgaliotas asmuo Juridinių asmenų

registro tvarkytojui privalo pranešti ne vėliau kaip per 5 dienas. Norint pakeisti duomenis apie

bendrovės vadovą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui turi pateikti: 

Juridinio asmens prašymas dėl duomenų apie vadovą pakeitimo taip pat gali būti pateiktas

elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu duomenis teikia 

įgaliotas asmuo (duomenų apie naują vadovą nėra duomenų bazėje, todėl sistema jo

neatpažins), kuriam yra išduotas ir Juridinių asmenų registre įregistruotas įgaliojimas

elektroniniu būdu teikti duomenis ir pasirašyti dokumentus. Dokumentų ir duomenų teikėjas

kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto elektroninio parašo pagalba prisijungęs prie Registrų

centro klientų savitarnos sistemos, horizontaliame meniu spustelėjęs nuorodą Juridinių

asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens prašymai,

Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus,   Vadovas, galės išregistruoti

buvusio vadovo duomenis ir įrašyti naujo vadovo duomenis. Keičiant duomenis apie vadovą,

turi būti pridėtas PDF formatu suformuotas visuotinio akcininkų susirinkimo arba kito vadovą

išrinkusio organo protokolas dėl vadovo atleidimo ir naujo vadovo išrinkimo kartu su

protokolo priedais.

Įkėlus dokumentą, sistema leis jį pasirašyti (jeigu įkeliamas nepasirašytas dokumentas) ir

pasirašyti prašymo keisti duomenis formą JAR-1-E. Dokumentams pasirašyti reikia spustelti

šalia nepasirašyto dokumento esančią aktyvią nuorodą Rodyti. Pasirašius formą JAR-1-E,

paslaugą reikia įdėti į krepšelį ir atlikti tiesioginį apmokėjimą   savitarnos svetainėje per

elektroninę bankininkystę. Apmokėjus krepšelį, prašymas keisti duomenis pateikiamas.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir jo būsena tampa Vykdomas. Juridinių asmenų registro

tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys įregistruojami ne vėliau kaip per 3

darbo dienas. 

Atlyginimo dydžius už Juridinių asmenų duomenų pakeitimų įregistravimą rasite pagal

nuorodą. Už duomenų apie vadovą įregistravimą mokamas 8,44 Eur atlyginimas.



išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 6

mėnesius iki juridiniam asmeniui kreipiantis į banką dėl sąskaitos atidarymo) arba VĮ

Registrų centro prieigos kodą, būtina norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens

išrašą;

asociacijos steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą;

juridinio asmens valdymo organo sprendimo originalą arba nuorašą, liudijantį vadovo

paskyrimą; juridinio asmens vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą

pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo;

sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:

kažkurį iš šių dokumentų:

Lietuvos Respublikos piliečio pasą;

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę;

užsienio valstybės piliečio pasą;

užsienio asmens tapatybės kortelę;

leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.įmonės antspaudą, jei

pareiga jį turėti yra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

Banko sąskaitos perėmimas

Pasikeitus organizacijos vadovui, būtina perimti ir organizacijos banko sąskaitą. Naujasis

organizacijos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo perimti sąskaitą gali tik atvykęs į banko skyrių.

Perimant organizacijos banko sąskaitą būtina pateikti šiuos dokumentus:

1.

2.

3.

4.

5.

Bankas gali paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina

laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.



Kaip pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui?

Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar

įgaliotas asmuo, turintis teisę, veikti juridinio asmens vardu, atlikdamas autentifikaciją   tiek

per elektroninę bankininkystę sistemą, tiek elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio

pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.

Išsamią informaciją, kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį elektroniniu būdu (interaktyviai

online) rasite Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) vartotojo

vadove bei Finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų dokumentų teikimo elektroniniu būdu

taisyklėse.

Svarbu! Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų

registre įregistruoto paramos gavėjo statusą, kai paramos gavėjas per Civilinio kodekso 2.66

straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas terminas, Juridinių

asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio

pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą.

Taip pat daug informacijos galima rasti Registrų centro info puslapyje čia:
https://info.registrucentras.lt/.

https://www.registrucentras.lt/p/459
http://www.registrucentras.lt/p/62
http://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/jar/fa/RC_online_FA_vartotojo_vadovas_2019.pdf
https://www.registrucentras.lt/p/62
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/XmJgbEJJPg
https://info.registrucentras.lt/


Nuosavos lėšos, pajamos iš veiklos ir individualių rėmėjų paaukotos lėšos; 

Viešasis finansavimas iš valdžios šaltinių, pradedant nuo tarptautinių ir europinių, baigiant

vietine valdžia;

Nepriklausomi rėmėjai, fondai.

Rėmimas

Jaunimo ir kitoms pelno nesiekiančioms su jaunimu dirbančioms organizacijoms yra daug

prieinamų rėmimo šaltinių. Būtų galima išskirti tris rėmimo šaltinių rūšis: 

1.

2.

3.

Nuosavos lėšos, pajamos iš veiklos ir individualių rėmėjų paieškos. Narystės mokestis –
svarbiausias dalyvavimo ir nuosavybės įrankis

Dažniausiai jaunimo veiklą organizuoja jaunimo organizacijos, kurių nariai yra atskiri

jaunuoliai. Narystės mokestis svarbus ne tik todėl, kad suteikia lėšų. Svarbu ir tai, kad jis ugdo

nuosavybės ir atsakomybės organizacijai jausmą. Narystės mokesčio mokėtojams periodiškai

primenama, kad jie yra organizacijos, kuri egzistuoja jiems ir dėl jų, nariai. Nariams

paaiškinus, kaip panaudojami iš jų surinkti narystės mokesčiai, juos ir specialias aukas surinkti

gali tapti lengviau. 

Mokėtojai taip pat nori ką nors gauti mainais už savo lėšas: paslaugas, savanoriško darbo

galimybių, dalyvavimą bendravimą skatinančiuose renginiuose, naujų pažinčių ir pan. Dėl to

svarbu nustatyti narystės mokestį. Kuo didesnis mokestis, tuo didesnė organizacijos narių

motyvacija. Užuot buvę pasyvūs, jie tampa aktyviais nariais.

Dalyvio mokestis – išjudinkite savo projektą

Nariai yra atsidavę savo organizacijai ir jos tikslams. Jie dažnai dalyvauja organizacijos veikloje

ir renginiuose, tačiau nebūtinai yra vieninteliai dalyviai. Todėl galima turėti skirtingus dalyvio

mokesčius organizacijos nariams ir jai nepriklausantiems. Dažnai organizacijos randa naujų

narių susiedamos dalyvio mokestį ir narystę. Pranašumas, kad gausite papildomų lėšų

projektui.

Paslaugų teikimas – Jūsų slaptas finansinis potencialas

Jūsų organizacijos teikiamos paslaugos iš tiesų gali būti svarbiausia dalis darbo, kurio niekada

negalvojote apmokestinti. Daugelis jaunimo organizacijų turi daug kitus dominančios

patirties. Tai gali būti savanoriai ar komandos nariai, kurie yra mokymo ar kitų sričių, kuriose

veikia Jūsų organizacija, ekspertai. Visos jaunimo organizacijos daug žino apie savo

bendruomenės jaunimą. Šios žinios gali būti už užmokestį pasiūlytos įmonėms, kitoms

organizacijoms ar privatiems asmenims. Jei nenorite ar negalite to daryti, lėšas rinkite sau

„sukurdami darbo“ ir iš to uždirbdami. Jūsų organizacijos nariai ir savanoriai yra vertingi kaip

žmogiškieji ištekliai, todėl jie gali pasiūlyti dirbti už pinigus, kuriuos paskui paaukos

organizacijai.



Viešieji rėmėjai

Finansavimas vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu

Didžiausia valstybinio finansavimo dalis tenka vietiniams ir regioniniams projektams.

Valstybiniai ir europiniai fondai labiausiai linkę finansuoti vietines programas, kurios atitinka

specifinius vietinių žmonių poreikius. Europos struktūriniuose fonduose vietiniai poreikiai

išdėstyti regiono plėtros plane. 

Kaip ir visi kiti fondai, viešieji fondai skiria lėšas, nustatytas tikslams ir prioritetinėms sritims

finansuoti. Lėšų ieškantys asmenys turi rasti tas prioritetines veiklos sritis, kurios atitinka jų

projektų esmę. Organizacijos, turinčios užtektinai laiko ir išteklių, gali siekti, kad jų veiklos

sritys būtų įrašytos tarp prioritetinių veiklos sričių. Tada jų veikla galėtų būti remiama iš

konkrečių fondų. Tai svarbu, kai lėšų ieškoma bendradarbiaujant.

Viešieji fondai remia daug veiklos sričių, todėl visada galima rasti keletą „piniginių“, kurias

galima naudoti įvairiai jaunimo veiklai remti. Už „pinigines“ dažnai atsakingi įvairūs vietinės ir

regioninės valdžios departamentai. Lėšos ne visada skirstomos pagal nustatytas procedūras.

Jei lėšų skyrimo procedūros yra gana formalios, būtina išsiaiškinti ir suprasti regioninę arba

vietinę jaunimo veiklos programą.



Fondai;

Įmonės rėmėjos;

Individualūs filantropai.

Europos Sąjungos finansavimas – tarpvalstybiniai europiniai fondai

Europos Sąjunga turi nemažai finansavimo programų, kurias per įvairius

direktoratus administruoja Europos Komisija. Prieš kreipiantis į šiuos fondus

reikia pasitikrinti, ar finansuojamos veiklos yra tarpvalstybinės, t.y., įtraukia kelias

šalis. Net jei programą vykdo viena šalis, ji gali būti svarbi Europai ir gali būti

paremta pagal kitas Europos Sąjungos  programas. 

Dauguma finansavimo programų yra taikomos Europos Sąjungos šalims ir daliai

kitų Europos valstybių, kurios kartu vadinamos „programos šalimis“ ir dažnai

priklauso Europos laisvosios prekybos asociacijai (EFTA). Šalys kandidatės

dažniausiai irgi yra įtraukiamos į programos šalių sąrašą. 

Finansavimo programas nacionaliniu lygmeniu dažniausiai administruoja

nacionalinės agentūros. Tokios nacionalinės agentūros regionuose kartais veikia

per sudarytus komitetus ar yra kitaip valdomos. Nacionalinėms agentūroms taip

pat gali būti nevyriausybinėms organizacijoms. Šios nacionalinės agentūros yra

labai svarbios Europos Sąjungos jaunimo ir švietimo programoms. Su

agentūromis galima susisiekti per įvairių programų tinklalapius. 

Lietuvoje šią funkciją atlieka Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

Nepriklausomi rėmėjai

Nepriklausomus rėmėjus galima suskirstyti į tris grupes:

1.

2.

3.

Nepriklausomi rėmėjai skiriasi, todėl skirtingi ir kreipimosi į šiuos rėmėjus būdai.

Dauguma žmonių net neįsivaizduoja, kiek daug ir įvairių nepriklausomų rėmėjų

yra Europoje, kokie yra fondai ir projektus remiančios įmonės ar ką jie veikia. 

Nepriklausomi rėmėjai skiriasi. Vienas iš skirtumų – „organizuoti“ ir

„neorganizuoti“ rėmėjai. „Organizuotieji“ – fondai ir įmonės rėmėjos – dažniausiai

turi kvalifikuotą personalą. Individualūs filantropai dažniau naudojasi ne savo

darbuotojų, o savanorių pagalba. Kai kurie fondai turi labai mažai darbuotojų,

nes siekia kuo daugiau savo lėšų skirti projektams remti, o ne darbuotojų

atlyginimams. Dotacijų ieškotojai turėtų atsiminti, kad individualūs rėmėjai

gauna daugybę paraiškų ir gali neturėti pakankamai laiko tinkamai išanalizuoti

pateiktą paraišką. Siekdami padėti rėmėjams ir jų darbuotojams pareiškėjai

turėtų itin atidžiai parengti savo paraiškas.

http://www.jtba.lt/


Nepriklausomi fondai;

Įmonių fondai;

Valdžios remiami fondai;

Lėšų ieškantys fondai.

Fondai

Europos fondai yra labai įvairūs. Iš dalies taip yra dėl didelės kalbų ir kultūrų įvairovės,

iš dalies dėl skirtingos teisinės ir mokestinės aplinkos įvairiose šalyse. Fondai sudaro

didelę nepriklausomų rėmėjų bendruomenės dalį ir yra vertingas pajamų šaltinis

pelno nesiekiančioms organizacijoms.

Keturios Europos fondų grupės:

1.

2.

3.

4.



Informacijos apie rėmimą ir rėmėjus rinkimas;

Projektų vystymas bei jų kokybės kontrolė;

Biudžeto sudarymas, buhalterija ir kontrolė; 

Ataskaitų rengimas ir asmeninių ryšių su rėmėjais palaikymas.

Misija – tai organizacijos ar projekto veiksmų ir tikslų kryptis

bendrąja prasme;

Strateginis planas – veiksmai ir jų etapai, tai, ką turite padaryti,

kad pasiektume savo tikslą;

Tvari plėtra – sugebėjimas užtikrinti ir palaikyti projekto vykimą

visą numatytą laikotarpį.

Kam jums reikalinga parama?

Misija, strategija ir patvari plėtra

Nors paprastai finansų valdymas yra suprantamas kaip biudžeto

sudarymas, buhalterija ir finansų išteklių kontrolė, Kita vertus,

terminui suteikus platesnę reikšmę. Ji apima įvairesnius sėkmingo

lėšų ieškojimo aspektus. Tai yra: 

 

Jūsų projekto finansinė dalis prasideda nuo projekto misijos,

strategijos ir tvarios plėtros tikslų.

Galvodami apie savo organizaciją ir jos projektus, apie ką galvojate

pirmiausia: ką norite pasiekti ar kaip rasti pinigų? Tikime, kad

pirmiausia galvojate apie tikslus. O prieš kibdami į lėšų planavimo

ir rėmėjų ieškojimo reikalus, jau turite išplėtotą idėją bei planą. 

Vis dėlto pinigai yra viena iš svarbiausių priemonių, kuri padės

įgyvendinti organizacijos ar projekto misiją ir tikslus. Pagrindinis

tikslas savo organizacijos poreikius ir tikslus surašyti kaip strateginį

planą ir jame nuosekliai, žingsnis po žingsnio, išdėstyti, kaip

sieksite savo tikslų. Nuolatos gaudami lėšų ir jas efektyviai

panaudodami garantuosite savo organizacijos ilgaamžiškumą. 

Rėmėjų paieškas palengvins tvirtas ir aiškus tikslų ir misijos

supratimas. Tyrimais pagrįstas struktūriškas strateginis planas,

kuriame numatyta, kaip projektas bus palaikomas visą laiką,

padarys teigiamą įspūdį rėmėjams. Tai yra itin svarbu siekiant jų

finansinės pagalbos.

Misija, strateginis planas, patvari plėtra yra svarbiausios sąvokos

siekiant sėkmingai ieškoti lėšų. 



Kas atsakingas už pinigus, kaip darbuotojai tai kontroliuoja? 

Kokia atskaitomybės struktūra?

Ar kas nors tikrina organizacijos teikiamų paslaugų ir veiklos

kokybę?

Kaip galite būti įsitikinę, kad organizacija pinigus panaudos

efektyviai ir atsakingai?

Kelionės išlaidos – kokias išlaidas planuojate padengti?

Nuomos išlaidas – kiek mokėsite už įrangos, patalpų ir pan.

nuomą?

Veiklos išlaidos – kiek Jums kainuos vykdyti patį projektą, pvz.,

jaunimo forumas?

Administravimo išlaidos – kiek reikės sumokėti darbuotojams,

telefono išlaidos ir pan.?

Maistas ir nakvynė – neužmirškite įskaičiuoti kelionės dienų ir

išlaidų visiems lankytojams bei svečiams. 

Atlyginimai – kiek turėsite sumokėti moderatoriams, lektoriams

ir pan.?

PATARIMAI

Kokia yra Jūsų organizacija? 

Aiškiai suprasdami save ir savo tikslus, lengviau įtikinsite kitus. Tai

svarbiausia norint užmegzti ryšius su rėmėjais. Kaip organizacija,

turite sugebėti aiškiai ir skaidriai apibūdinti savo struktūrą, žmones

ir jų vertybes, misija, tikslą ir strategiją. 

Įsivaizduokite save rėmėjo vietoje. Ką norėtumėte žinoti apie
organizaciją, kuriai planuojate duoti pinigus? 

Kaip pasiruošti ieškoti lėšų?

Biudžeto rengimas

Rengiant biudžetą verta atidžiai patyrinėti rėmėjų, į kuriuos

rengiatės kreiptis, pateikiamas prašymų formas. Tada bus lengviau

sudaryti biudžetą tam tikra tvarka. Taip bus paprasčiau ir nereikės

vėliau perrašyti viską pagal reikalaujamas formas ar įrašus išbraukti

neremiamas veiklas. 

Pačioje pradžioje Jums gali būti naudinga tai, kad jau kada nors

rengėte panašų projektą arba galite gauti kieno nors kito rengto

projekto dokumentus. Tačiau neįrašykite į biudžetą ko nors vien

todėl, kad taip padarė kiti. Turite būti įsitikinę, kad galėsite

argumentuoti kiekvieną išlaidų eilutę, o jei pinigų pritrūktų,

galėsite juos paskirstyti pagal prioritetus.

Išlaidas galite paskirstyti taip: 



Papildomas personalas ir įvairios išlaidos – ar tikėtina, kad bus

papildomų išlaidų, kurias reikės kompensuoti komandos

nariams?

Smulkios išlaidos – gerai apsvarstykite, kiek Jums gali reikėti

išlaidų smulkiems poreikiams?

Neeilinės išlaidos – pagalvokite, ar yra kokių nors tikėtinų,

neakivaizdžių išlaidų? 

lydraštis (veiksmų santrauka);

įvadas;poreikių įvardijimas;

tikslai ir veiksmai;

vykdymo būdai ir tvarkaraštis;

įvertinimas;

biudžeto santrauka;

finansavimo ateityje planai; 

detalus biudžetas;

priedai.

Svarbu, kad projekto biudžetą patvirtintų už finansus Jūsų

organizacijoje atsakingas žmogus. Taip pat pasirūpinkite, kad būtų

aišku, kas įvyks, jei projektas bus nuostolingas. Kas apmokės

sąskaitas ar grąžins dotacijas rėmėjams, jei projektas nevyks taip,

kaip suplanuota.

Yra daug būdų pristatyti projekto pasiūlymą. Tačiau užbaigtam
rėmimo pasiūlymui reikia 10 dalių. Jos yra tokios: 

Jeigu projekto paraiška turi numatytą formą, tai nebūtinai šie
punktai sutampa.

Lydraštis (veiksmų santrauka)

Projekto pasiūlyme turite aprašyti pagrindinius projekto bruožus ir

veiksmų eigą. Tai gali būti lydraštis arba veiksmų plano santrauka.

Abiem atvejais rėmėjas susipažins su Jūsų pasiūlymu. 

Jūsų organizacijos prezidentas, direktorius ar valdybos pirmininkas

turi pasirašyti lydraštį, jį adresuoti fondo prezidentui ar programą

administruojančiam pareigūnui. Žmogų, kuriam turi būti

adresuotas laiškas, nustatysite rinkdami informaciją. 

Lydraštis arba santrauka turi pabrėžti tuos pagrindinius projekto

bruožus, kurie tikėtina, bus įdomiausi rėmėjui. Turite paaiškinti,

kodėl pasirinkote šį rėmėją ir kodėl manote, kad jis susidomės Jūsų

pasiūlymu / projektu. 

Būkite tiesūs ir parašykite, kokio dydžio paramos ieškote, kaip

norėtumėte būti paremtas. Rėmėjas iš pat pradžių, be pagrindinių

projekto bruožų ir to, ar projektas sutampa su asmeniniais tikslais,

norės žinoti, kokio dydžio paramos reikia Jūsų organizacijai.



Įvadas

Niekada nemanykite, kad rėmėjas žino, kas Jūs tokie. O jei ir žino,

nesitikėkite, kad prisimena Jūsų sėkmingus projektus ar programas.

Trumpai apibūdinkite savo organizacijos misiją ir tikslus. Įvade taip

pat galite patvirtinti savo organizacijos ir darbuotojų kvalifikaciją

dirbti projekto veiklos srityje. Galite įvardinti žmones, kurie dirbs su

projektu, jei jis gaus paramą, prieduose pridėkite jų gyvenimo

aprašymus. Taip pat išvardinkite organizacijos tarybos / valdybos

narius, jei tai aktualu projektui.

Poreikių įvardijimas

Poreikiai turi būti išvardyti nešvaistant žodžių, talpiai, bet įtikinamai

apžvelgiant poreikius, kuriuos Jūsų organizacija nori pasiekti

projektu. Trumpai apibūdinkite kontekstą, tai padės skaitytojui

plačiau suvokti problemą. Vardydami realias problemas ir / ar

poreikius, panaudokite tai iliustruojančius pavyzdžius, pasiremkite

tinkamais faktais ir statistika, tai sustiprins Jūsų argumentaciją. Ir

įsitikinkite, kad tie duomenys yra tikslūs.

Tikslai ir veiksmai

Poreikių išvardijimas parodo, kas Jus jaudina ir kas kelia nerimą.

Tada turite paaiškinti, kokių tikslų sieksite ir kokių veiksmų

planuojate imtis, kad spręstumėte įvardytas problemas. 

Siekiai yra projekto koncepcija arba ta ideali padėtis, kurios siekiate.

Jie nebūtinai yra pamatuojami, tačiau tokie yra Jūsų organizacijos ir

projekto pagrindiniai siekiai. O veiksmai yra konkrečios,

apčiuopiamos ir įvertintos projekto pasekmės, kurios turi būti

pasiekiamos per konkretų laikotarpį ir turi padėti įgyvendinti Jūsų

siekius. Tai padės aiškiai pamatyti, kaip kyla Jūsų projekto

motyvacija. Taip pat ir matyti būdus, kaip planuojate spręsti vieną

problemą platesniame jų kontekste.

Vykdymo būdai ir tvarkaraštis

Jūsų galimam rėmėjui reikia žinoti, kaip ir kada projektas

numatomas vykdyti. Vykdymas yra tai, kaip pildysite išvardytus ir

suplanuotus veiksmus. Jei detaliai išvardysite, kaip bus

įgyvendinamas Jūsų organizacijos projektas, pasilikite sau

užtektinai laiko tiems veiksmams įgyvendinti. Turėtumėte įrašyti

siūlomas pradžios ir pabaigos datas. Galbūt Jūsų projektui vykdyti

reiks pasamdyti daugiau žmonių. Pridėkite jų darbų sąrašą ir

paaiškinkite, kaip planuojate juos rasti ir pasamdyti. 



personalui;

kelionėms ir susitikimams;

įrangai;

biuro valdymui;

leidiniams;

kompiuterinei įrangai;

mokymams.

Turite palikti rėmėjui užtektinai laiko priimti sprendimą. Viską visuomet

planuokite labai iš anksto, kad užsitikrintumėte, jog rėmėjas turės laiko

išnagrinėti ir pritarti Jūsų projektui. Rinkdami informaciją apie rėmėjus,

pasižiūrėkite, iki kada reikia pristatyti dokumentus ir kada priimami

galutiniai sprendimai. Prašyti paramos projektui, kuris turi prasidėti

tuojau pat ar jau prasidėjo, rodo profesionalumo trūkumą ir sumažina

Jūsų sėkmės galimybę.

Įvertinimas

Projekto rezultatų įvertinimo formos paruošimas didina rėmėjo

pasitikėjimą Jūsų pasiūlymu. Paaiškinkite, kokiais kriterijais remdamiesi

įvertinsite projekto sėkmę. Nors suprantama, kad rėmėjas Jūsų projektą

įvertins pagal realiai pasiektą sėkmę, projekto vykdymo būdų įvertinimas

parodys, kad atidžiai suplanavote visus projekto etapus. Tai rodo, kad

labiausiai tikėtina, jog Jūsų organizacijai pasiseks. Gali būti sukurtas ir

patarėjų komitetas, kuris stebėtų ir vadovautų projektui.

Biudžeto santrauka

Surašykite visas projekto išlaidas ir paminėkite kitus finansavimo šaltinius,

kuriuos tikėtina, kad gaus projektas. Nepamirškite, kad vieniems

rėmėjams dovanos ar kitokia ne piniginė parama, pavyzdžiui,

savanoriškas darbas, yra priimtinas kaip papildomas finansavimas šalia jų

indėlio. Tačiau kitiems rėmėjams tai gali nepatikti. Jei yra dar kokių nors

su projektu susijusių pajamų šaltinių, paminėkite ir juos.

Finansavimo ateityje planai

Rėmimas skiriamas nustatytam laikotarpiui. Tačiau rėmėjai nori žinoti,

kaip rengiatės tęsti ir palaikyti projektą, kai baigsis numatytas laikas. Ypač

jei Jūsų tikslai reikalauja tęstinumo. Pasirūpinkite, kad Jūsų planai būtų

realistiški. Jei čia būsite nekonkretūs, tai gali sumažinti rėmėjo

pasitikėjimą Jūsų organizacija, nesvarbu, kaip gerai Jums sekėsi

„parduoti“ idėją iki tol. Turite papasakoti, ką konkrečiai darysite ir kur tam

ieškosite lėšų.

Detalus biudžetas

Tiksliai ir detaliai išvardinkite savo projekto išlaidas, kurios turi būti

numatytos biudžete. Paprastai turi būti numatytos išlaidos tokiems

dalykams:



Patariame konkrečiai įvardinti viską, kas kainuoja daugiau kaip 100eur., ir

surašyti konkrečius reikalingus daiktus, ne tik bendrą išlaidų sumą. Jei

prašote paramos ilgamečiam projektui, įrašykite didesnes sumas

tolesniems metams ir užfiksuokite tai savo prašyme ir biudžete.

Priedai

Nors ir nepatariama pridėti informacijos, kurios rėmėjas neprašė, kai kurie

priedai yra įprasti. Tai gali būti su projektu susijusių žmonių ir

organizacijos direktoriaus (vadovo) gyvenimo aprašymas, trumpas finansų

aprašas, organizacijos audito ataskaitos ir prašymo formoje rėmėjo

prašomi pridėti dokumentai.

Apskaita / ataskaita

Gautų lėšų panaudojimo ataskaita yra svarbiausia rėmimo ir gautų lėšų

finansinės vadybos sistemoje. Viskas prasideda nuo biudžeto sudarymo,

tęsiama plėtojant projektą ir vykdant finansinę kontrolę, stebint grynųjų

pinigų srautus ir fiksuojant visas pajamas bei išlaidas. Jei turite tinkamai

sutvarkytas procedūras, parengti ataskaitas gana lengva. Valdymo

ataskaitos, periodiškai rengiamos visą projekto laiką, yra skirtos tam, kad

užtikrintų, jog reikalingi sprendimai priimami reikiamu metu ir taip

išvengiama krizės. Galutinės ataskaitos reikalingos tam, kad kiti,

dažniausiai rėmėjai, įsitikintų, jog jų pinigus išleidote taip, kaip žadėjote

prašyme. Abi ataskaitos dalys, finansiniai duomenys ir projekto

aprašomoji, turi rėmėjui būti pateiktos jo prašoma forma.

Ataskaita parodo ne tik išleistus pinigus. Jūs taip pat turite parodyti, kad

pinigai buvo išleisti naudingai ir kad pasiekėte prašyme išdėstytus tikslus.

Kai kurie rėmėjai labai vertina skaičius ir faktus. Tačiau daugeliui gali būti

įdomūs ir kiti, subtilesni, projekto poveikiai. Pavyzdžiui, nauji asmeniniai

projekto dalyvių įgūdžiai, jų „vidinė kelionė“ tobulinant save. Jūsų

ataskaitos finansinė ir aprašomoji dalys turi būti tikslios, autentiškos, jas

turėtų būti galima patikrinti. Jei tinkamai viską fiksavote, palaikėte ryšius

su savo rėmėjais ir laikėtės jų nustatytų procedūrų, ataskaitos parengimas

neturėtų sukelti problemų.

Ataskaitos pateikimo įsipareigojimai

Jūsų gautas lėšas pats rėmėjas gavo iš viešųjų rėmėjų, todėl pati

organizacija atsakinga savo valdybai ir įstatymams. Todėl joms reikia

susirinkti informaciją, kaip buvo panaudotos lėšos, iš paramą gavusiųjų.

Dar prieš pradėdami projektą turėtumėte sužinoti, kaip reikės atsiskaityti

už gautus pinigus. Didžiąją informacijos dalį, reikalingą ataskaitoms

paruošti, reikės surinkti veiklos metu. Visi rėmėjai reikalauja galutinės

ataskaitos. Pasitikrinkite pagal sutartį, ar reikės ir tarpinių pranešimų apie

projekto eigą. Jei reikės, tai turite žinoti, kad paprastai jų prašoma prieš

Jums sumokant pinigus avansu. Todėl iš esmės Jūsų pačių interesas yra

laiku pateikti rėmėjui ataskaitas.



Kreipdamiesi su prašymu jau žinosite pagrindinius punktus, dėl ko reikės

rengti ataskaitas. Paprastai pasirašydami finansavimo sutartį sužinosite

tikslesnes atsiskaitymo taisykles: reikalingą ataskaitų turinį ir kokią formą

reikės naudoti. Pasirašydami finansavimo susitarimą Jūs sutinkate su

atsiskaitymo taisyklėmis ir įsipareigojimais. Dažniausiai sutartyje būna

numatyta ir data, iki kurios turite pateikti ataskaitą. Visi projekto partneriai

turi žinoti, kas turi būti surašyta galutinėje ataskaitoje, ir būti bent iš dalies

atsakingi už jos užpildymą, nes, pasirašydami partnerystės susitarimą

kreipimosi etape, Jūs sutikote būti vertinami.

Su ataskaita pateikiate įrodymus, kur išleidote pinigus. Be to, ataskaitoje

galite papasakoti apie savo projekto sėkmę. Galite pasidalinti patirtimi,

pacituoti keleto projekto partnerių ar dalyvių nuomonę.

Kas turi būti  ataskaitoje? 

Tai priklauso nuo vykdomo, bet dažnu atveju ataskaitoje turi aiškiai ir

nuosekliai paaiškinti, kas buvo pasiekta, kas, kur, kiek laiko dalyvavo

projekte, kaip ir kam buvo išleisti pinigai. Pridėkite galutinę ir detalią

atliktų veiksmų ir darbų programą.

Rėmėjui taip pat įdomu, kaip „išgyvenote“ projektą. Ataskaita yra Jūsų ir

partnerių pasakojimas apie bendrą projektą. Kaip projekto rengimas,

vykdymas ir dalyvavimas jame teigiamai paveikė jo dalyvius ar savanorius

bei vietos bendruomenę ir jos veiklą. Kaip projekto veiksmai atitiko dalyvių

lūkesčius? Visada įdomu skaityti ne tik bendrą visų partnerių įvertinimą,

bet ir atskirų dalyvių asmeninius įvertinimus. Įtraukite asmeniniams

dalyvių ar vykdytojų vertinimams būdingą pavyzdį, tai visada sukuria

tikresnį veiksmų paveikslą.

Įvertinimo ataskaitoje paprastai kalbama ir apie suplanuotą tęsinį arba

ilgalaikį bendradarbiavimą tarp partnerių, ypač jei projektas skirtas didinti

asmenų, dirbančių su jaunimu, skaičių: jaunimo darbuotojų, lyderių,

aktyvių žmonių.  Jei projektas vyko ne ES šalyje, o buvo finansuotas ES,

ataskaitoje galima trumpai pateikti jaunimo padėtį toje šalyje.

Finansinė dalis 

Finansavimo susitarime bus detaliai nurodyta, kokios išlaidos turi būti

pagrįstos dokumentais ir kokių dokumentų reikia. Paprastai

tarptautiniuose projektuose bet kokios kelionės išlaidos turi būti pagrįstos

originaliais kelionės dokumentais ar patvirtintomis jų kopijomis. Turite

pasidaryti visų kelionės metu gautų bilietų fotokopijas ir paprašyti projektų

dalyvių atsiųsti Jums likusias dokumentų dalis, kai jie grįš namo. Kelionių

išlaidos yra dažnai yra didelės ir gali sudaryti didesnę dalį Jūsų gautų lėšų,

tad kruopščiai surinkite reikiamus įrodymus. Jei kartu su galutine ataskaita

nepateiksite sąskaitų faktūrų, kurių kaip įrodymų reikalauja taisyklės, ar

negalėsite jų pateikti paprašius, šios išlaidos bus priskirtos prie

nekompensuojamų. Tai reiškia, kad prarasite dalį lėšų, kurios turėjo

padengti tas išlaidas. Jei Jūsų projektas bus audituojamas, vien sąskaitos

faktūros, kaip įrodymo, nepakaks. Reikės jį paremti mokėjimo bei pinigų

pervedimo įrodymais.



projekto arba lėšų skyrimo registravimo numerį;

dar kartą padėkoti rėmėjui už pagalbą;

trumpai atkreipti dėmesį į pagrindinius projekto bruožus;

paminėti visas išmokas, kurių dar laukiama;

nurodyti žmogaus, kuris gali atsakyti į bet kokius klausimus apie

projektą, kontaktinius duomenis;

paminėti, kokius svarbius dalykus dar reikia pasiekti, kad visiškai

užbaigtume projektą.

Sumokama suma sutartyje nurodyta suma, nes projektas buvo

įvykdytas be jokių svarbių pakeitimų. 

Jei vertinant paaiškėja, kad yra svarbių skirtumų tarp ataskaitos ir

prašymo (susitarimo), rėmėjas gali sumažinti sutartą sumą. Viešieji

rėmėjai privalo sumažinti rėmimą, jei turėjote mažiau išlaidų ir pan.

Nepriklausomas rėmėjas gali į tai pažiūrėti lanksčiau. Tačiau visada

tikėkitės gauti mažiau, jei įgyvendintas projektas „liesesnis“ negu

planuota. 

Jei projektas pasikeitė visiškai, rėmėjas gali net nuspręsti paprašyti

grąžinti visus ar dalį iš anksto sumokėtų pinigų. Tai reiškia, kad visa

parama atsiimama, tačiau tai nutinka tik tuomet, jei vykdant sutartį

buvo susidurta su rimtomis problemomis arba ji buvo visiškai pakeista. 

Ataskaitų užbaigimas

Užbaigę visas projekto dalis viską sudėkite kartu ir paprašykite ko nors iš

savo organizacijos patikrinti. Ypač atidžiai – informacijos pateikimo

nuoseklumą ir skaičius. 

Galutinę ataskaitą turi pasirašyti tas pats žmogus, kuris pasirašė

finansavimo susitarimą su rėmėju, t.y. Jūsų atstovas teisės reikalams. Jos ar

jo parašas patvirtina, kad ataskaita oficiali ir yra sąžiningai atsiskaitoma,

kaip buvo įgyvendintas projektas ir panaudoti pinigai. Ataskaitą turite

nusiųsti rėmėjui kartu su lydraščiu. Lydraštyje reikia įrašyti:

Ataskaitą turite nusiųsti visiems rėmėjams, net jei jie ataskaitų

nereikalauja. Ataskaitos stiprina supratimą tarp Jūsų ir rėmėjo bei padeda

užmegzti ir palaikyti ryšius, kurie gali būti naudingi ateityje.

Kas bus daroma su mano ataskaita? 

Paprastai ataskaitą reikia pateikti, kad gautumėte dar likusias neišmokėtas

lėšas. Tai teisėta, todėl labai svarbu suprasti, kas daroma su Jūsų pateikta

ataskaita. 

Pirmiausia, ji užregistruojama ir įvertinama. Kaip jau aiškinome, Jūsų

ataskaitą sudaro dvi ar trys svarbiausios dalys: turinys, finansų ataskaita ir

statistika. Visos jos sutikrinamos su anksčiau pasirašyto finansavimo

susitarimo minimais duomenimis. Jei sutartyje daryta pakeitimų,

patikrinama ir tai.

Pagal įvertinimą rėmėjas sprendžia, už ką jums gali mokėti. Toliau

pateiktos kelios galimybės.



Jei projektas įvykdytas plačiau ir brangesnis negu planuota,

nepriklausomas rėmėjas, su kuriuo užmezgėte gerus santykius, gali net

sutikti padidinti sutartą sumą. Tačiau tai nutinka itin retai.

Sutartis. Daugumai rėmėjų ataskaita yra pasirašytos sutarties dėl

paramos dalis. Atsiskaitymo reikalavimai ir datos, kada turi būti

pateiktos ataskaitos, yra nustatytos įsipareigojimo laiškuose. Paprastai

tariant, išsamios ir punktualiai pateikiamos ataskaitos rodo, kad pelno

nesiekianti organizacija supranta savo kontraktinius įsipareigojimus.

Ugdomi analitiniai įgūdžiai. Ataskaitų rengimas yra puikus vidinis

dokumentas, kuris visus Jūsų organizacijoje moko peržiūrėti, sisteminti

ir analizuoti didžiulius informacijos kiekius ir pranešti apie svarbiausius

dalykus. Sugebėjimas būti išsamiam ir talpiam yra vertingas profesinis

bruožas. Kitas – sugebėti analizuoti. Ataskaitų rengimas gali padėti

Jūsų komandai ugdyti šiuos bruožus.

Didina darbo komandoje įgūdžius. Ataskaitos skatina visus

organizacijos darbuotojus ir savanorius bei dirbančius su programomis

ar finansine dalimi dirbti kartu. Vidinių ryšių stiprėjimas kuria

organizacijos, kaip komandos, jausmą. Tai didina jos pajėgumą.

Užtikrina finansavimą. Dauguma rėmėjų skiria daugiametį rėmimą.

Antrasis ar trečiasis priklauso nuo to, kokia buvo aprašomoji ir finansinė

ataskaitos dalis. Pateikti gerą finansinę ataskaitą finansiškai paranku.

Padeda ieškoti lėšų ateityje. Gerai parengtas ir laiku pateiktas

projektas rodo, kad Jums svarbi gera komunikacija su rėmėju. Jei Jums

pasisekė su vienu rėmėju, gali pasisekti ir su kitu, jei laikysitės

atsiskaitymo reikalavimų.

Sukuria dokumentus, kuriuos galima naudoti kitais vidaus ir išorės
tikslais. Dar vienas ataskaitos rašymo pranašumas tai, kad ji gali būti

panaudota kitais tikslais. Vienas iš jų – ataskaitą nusiųsti kitiems

rėmėjams. Ataskaita yra ir gerai parašytas, aiškiai suformuluotas,

išsamus dokumentas, kuris gali būti panaudotas atsiskaitant

aukščiausiajai valdybai, direktorių tarybai ar net rengiant metinę

ataskaitą.

Suteikia Jums konkurencinį pranašumą. Konkurencinėje lėšų

ieškojimo aplinkoje nevyriausybinei organizacijai gera ir laiku pateikta

ataskaita suteikia pranašumą prieš tuos, kurie vėluoja.

Įvertinęs visus šiuos faktus, rėmėjas Jums raštu praneš, ką nustatė jų

galutinės ataskaitos tyrimas ir kas nuspręsta dėl likusių mokėjimų. Jei

dirbate su nepriklausomu rėmėju, bus sunku ginčytis su sprendimu. Jei

rėmėjai yra viešoji institucija, paprastai per tam tikrą laiką galite ginčyti

sprendimą. Viešasis rėmėjas apie tokią teisę turi pranešti su savo

sprendimu arba finansavimo susitarimu. Jei Jums skirta suma buvo

sumažinta, o Jūs manote, kad taikant finansavimo taisykles padaryta

klaida, turite skųsti siųsdami paaiškinantį laišką.

Dešimt priežasčių parengti gerą ataskaitą:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Parodo profesinius įgūdžius. Gerai parašyta, punktualiai pateikta

ataskaita rėmėjui turi pateikti projekto valdymą, finansinę dalį,

susitarimo laišką su rėmėju ir net vidines raštvedybos taisykles. Gavėjui

akivaizdžiai neprofesionalu nežinoti, dėl kurio biudžeto reikia

atsiskaityti. Arba, kaip kartais pasitaiko, pamesti projekto

dokumentaciją ir prašyti rėmėjo faksu atsiųsti pasiūlymo ir biudžeto,

dėl kurio turi atsiskaityti, kopijas.

Parodo institucijos tikėjimą skaidrumu ir atskaitomybe. Gera ir

laiku pateikta ataskaita rodo, kad pelno nesiekiančios organizacijos

personalas ir direktorių taryba vertina skaidrumą ir atskaitomybę.

Kuria santykius ir atvirą bendravimą. Darbas su rėmėjais, visų pirma,

yra santykių kūrimas, o santykiai priklauso nuo bendravimo atvirumo,

pasitikėjimo, pagalbos ir mandagumo.

Bet kuriuo atveju – jei buvote paremtas, padėkokite ir prisiminkite savo

rėmėjus tokiose leidiniuose kaip minėta ataskaita ar organizuojamuose

renginiuose,

Buhalterinės apskaitos nauda

Tinkama NVO buhalterinė apskaita yra labai svarbi, todėl ji turi būti

tinkamai vedama.  Kokia jums nauda iš tokių paslaugų?

Vedant buhalterinę apskaitą galima matyti kokios pajamos ir išlaidos yra

patiriamos einamuoju metu. Taip pat galima sužinoti, kiek apyvartinių lėšų

turima. Pravartu žinoti ir turimas skolas. Kiekvienai organizacijai

buhalterinė apskaita suteikia galimybę laiku pamatyti tam tikrus

pakitimus bei laiku priimti reikiamus sprendimus, kad organizacija veiktų

tinkama linkme ir galėtų išvengti nuostolių. Didžiausias šias paslaugas

teikiančių įmonių suteikiamas privalumas susijęs su pinigais. Tiksliau

galima pasakyti, kad patikėjus buhalterinę apskaitą vesti įmonei, jūs

sutaupysite pinigų. Taip yra dėl to, kad visos išlaidos tenkančios buhalterio

darbo vietos įrengimui ir išlaikymui teks tai įmonei, kuris ves jūsų įmonės

buhalterinę apskaitą. Jums nereiks įrengti biure vietą buhalteriui, nereikės

pirkti kompiuterio, buhalterinės programos ir kitos reikalingos įrangos. Be

to, jums greičiausiai reikės samdyti ne vieną buhalterį ar apskaitininką, nes

jei turėsite tik vieną, tai ligos ar atostogų metu liksite be šio svarbaus

darbuotojo. Nepamirškite, kad jums reikės rūpintis ir tuo, kad buhalteriai

neprarastų kvalifikacijos, o tai reiškia papildomas išlaidas seminarams,

mokymams, papildomos mokymo medžiagos pirkimui. Jei buhalterinę

apskaitą vesti patikėsite šias paslaugas teikiančiai įmonei, tai visos išlaidos

teks jiems. Jūs tik susimokėsite kasmėnesinį mokestį ir viskas. Pagalvokite,

juk buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė turi ne vieną

buhalterį ir ne vieną klientą. Ji rūpinasi visomis išlaidomis, kad buhalteriai

patogiai dirbtų ir nuolat keltų kvalifikaciją. Turėdami daug klientų, jie

tolygiai paskirsto išlaidas, o jums tenka maža dalis tų išlaidų. Tai labai

naudinga.

8.

9.

10.



Dokumentai

Šioje metodinės informacijos dalyje pateikiame svarbiausių dokumentų formas, taip pat

pateikiame svarbiausius punktus, kurie turėtų įtraukiami į organizacijos veiklą

reglamentuojančius dokumentus. 

Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Organizacijos įstatai

Organizacijos savo veikloje privalo vadovautis įstatais – pagal Lietuvos Respublikos asociacijų

įstatymą, įstatai – asociacijos steigimo dokumentas, kuriuo ji vadovaujasi savo veikloje.

Kas turi būti nurodyta įstatuose:

Šis klausimas paprastai yra aktualus anksčiau įsteigtoms organizacijoms, kurių veikla

prasidėjo dar prieš naujųjų asociacijų, labdaros paramos fondų ir viešųjų įstaigų įstatymų

redakcijų priėmimą bei registrų centro atsiradimą. Jei jūsų organizacija buvo įregistruota

kurioje nors savivaldybėje, ar dar teisingumo ministerijoje, yra labai didelė tikimybė, kad jūsų

įstatuose trūksta tam tikrų skilčių, kurios šiuo metu yra privalomos pagal galiojančius

įstatymus. Taigi jei, pvz., jums reikia pakeisti organizacijos valdymo struktūrą ir jūs

norėtumėte nuo šiol turėti valdybą, gali būti taip, jog reikės keisti ne tik tą įstatų dalį, kurioje

yra aprašytas valdymas, bet taip pat ir, pvz., įrašyti naują dalį įstatuose, nes šiuo metu

galiojantis asociacijų įstatymas reikalauja numatyti įstatuose kai kuriuos dalykus, kurių

įstatuose nebuvo privaloma turėti ankščiau. Taigi keisdami įstatus atkreipkite dėmesį ne tik į

tai, ką norite pakeisti, bet taip pat ir į tai ką turite pakeisti.

Tai, kas būtinai turi būti nurodyta įstatuose numato (priklausomai nuo jūsų organizacijos

teisinės formos) atitinkamas įstatymas, jūsų atvejų galimai LR asociacijų įstatymas.



Pakeistuosius įstatus. Jie turi būti pasirašyti visuotinio narių (dalininkų) susirinkimo įgalioto

asmens arba organizacijos savininko (jei organizacijos dalininkas yra vienas asmuo);

Taip pat juose turi būti nurodyta įstatų pasirašymo data (paprastai visuotinio susirinkimo,

kuriame buvo priimti pakeitimai data);

Visuotinio narių susirinkimo, kuriame buvo patvirtinti atnaujinti įstatai protokolą kartu su

dalyvavusių narių sąrašu ir jų parašais. Protokolas turi būti pasirašytas visuotinio narių

susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. Protokole turi atsispindėti ką keičiate naujuosiuose

įstatuose, t.y. kurios įstatų dalys keičiamos ar keičiami įstatai iš esmės;

Iki pakeitimo galioję įstatai (reikalingi tam, kad notaras galėtų patikrinti ar naujieji įstatai

buvo priimti laikantis senuosiuose įstatuose numatytos įstatų keitimo tvarkos);

Kokių kitų dokumentų tiksliai reikės, priklausys nuo to, kokie procesai iki šio įstatų keitimo

buvo jūsų organizacijoje (ar buvo kam nors perleistos dalininko teisės, ar buvote

reorganizavęsi ir panašiai). Ko konkrečiai iš papildomų dokumentų reikia jums pasakys

notaras;

Dažnai, drauge su įstatų pakeitimais, visuotinio narių susirinkimo metu išrenkami ir nauji

valdymo organai. Tokiu atveju notaras paprastai reikalauja pateikti ir visų išrinktų asmenų

pasų kopijas, tam kad galėtų užpildyti reikiamas formas registrų centrui ir patikrinti jų

duomenų tikrumą.

Dokumentai reikalingi keičiant įstatus:

Pirmasis asmuo, kuriam turėsite pristatyti dokumentus, reikalingus keičiant įstatus notariniu

būdu, bus notaras. Šiuos dokumentus turite pristatyti notarui norėdami, kad būtų patvirtinti

jūsų organizacijos įstatų pakeitimus.



Iš esmės, įstatų pakeitimo tvarka yra pakankamai paprasta ir nelabai skiriasi nuo

organizacijos įregistravimo – visų pirma, turite notarui nunešti visus išvardintus

dokumentus, kad pastarasis galėtų patvirtinti Jūsų įstatų pakeitimų atitikimą įstatymams.

Standartiniai notarų įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

įsakymu, todėl užmokestis pas notarus +- vienodas.

Toliau notaro patvirtintus dokumentus turite nunešti į Registrų centrą, kad pastarieji būtų

įregistruoti. Kreipiantis į registrų centrą reikia užpildyti tam tikras JAR formas, kurias

paprastai už jus sutvarko notaras. Kita vertus, tokia notaro, paslauga kainuoja, taigi tą

galite atlikti ir patys.

asociacijos pavadinimas;

asociacijos teisinė forma;

asociacijos buveinė;

asociacijos veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis

bei rūšis;

asociacijos narių teisės ir pareigos;

stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka, jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji

bus patvirtinta atskiru dokumentu;

naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos;

visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka,

jeigu nesudaromas kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.),

turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises;

organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį

visuotinio narių susirinkimo teisių, jo kompetencija, sušaukimo atvejai ir tvarka, sprendimų

priėmimo tvarka, narių dalyvavimo bei atstovavimo jiems šiame organe tvarka, jeigu toks

organas sudaromas;

valdymo organai, jų kompetencija, kolegialaus valdymo organo, jei toks organas

sudaromas, narių ir pirmininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo

tvarka, laikotarpis, kuriam kolegialus valdymo organas sudaromas;

kiti kolegialūs organai, jei tokie organai sudaromi, jų kompetencija, narių bei pirmininko

(prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam

kolegialūs organai sudaromi;

dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka, jeigu

įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu;

pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija;

filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;

asociacijos įstatų keitimo tvarka;

veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka.

Įstatų keitimo tvarka:

Asociacijos įstatuose turi būti nurodyta:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Asociacijos įstatuose gali būti numatytos ir kitos asociacijos veiklos nuostatos, jeigu jos
neprieštarauja Konstitucijai, Civiliniam kodeksui, asociacijų ar kitiems įstatymams.



Asmens duomenų tvarkymo tikslai;

Duomenų tvarkyme dalyvaujančių subjektų pareigos;

Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas.

Kiti organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai (organizacijos vidaus teisės
aktai)

Organizacijos organo, turinčio visas visuotinio narių susirinkimo teises, valdymo organų,

kolegialių (valdymo ar kontrolės) organų kompetencija, sušaukimo tvarka, kompetencija,

sprendimų priėmimo tvarka, darbo organizavimo tvarka ir kitos vidaus taisyklės gali būti

apibrėžiamos specialiuose reglamentuose. Pavyzdžiui, LiJOT Asamblėjos reglamentas, LiJOT

Valdybos reglamentas, LiJOT Kontrolės komisijos ir panašiai.

Tokie reglamentai nėra privaloma organizacijos valdymo dalis, tačiau jie padeda nustatyti

aiškias darbo formas ir tvarkas, priimti tikslingus ir teisėtus sprendimus, atliepiančius

strateginiame plane numatytus organizacijos tikslus.

Tiesa, 2018 m. gegužės mėnesį, įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui,

organizacija turėtų nusimatyti asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašą, kuriame

nurodomi:

Strateginis planas

Strateginis planavimas apibūdinamas kaip tam tikra sistema, kurios paskirtis – parengti

strategiją, atsižvelgiant į viziją, misiją ir tikslus. Taigi, toks apibrėžimas parodo, kad

strateginiame planavime svarbūs yra ir tokie elementai kaip vizija, misija ir, žinoma,
tikslai. Remiantis šia samprata, strateginio planavimo rezultatas yra strateginis planas.

Strateginis planas yra išreiškiamas dokumente, kuriame yra numatomi organizacijos tikslai

bei priemonės ir būdai jiems efektyviau pasiekti.

Strateginis planas yra tarsi pagalbinė priemonė, kuri leidžia ne tik planuoti organizacijos

ateitį popieriaus lape, bet etapais arba po strateginio plano įgyvendinimo atlikti planų

įsivertinimą. Taip pat tokio plano parengimas padeda numatyti būsimas problemas ar jų

grėsmes. Tokie planai padeda geriau vadovauti organizacijai, kadangi tampa aiškūs jos tikslai

bei prioritetai.



Vertindami bendradarbiavimą, mes siekiame būti patikimu,
ilgalaikiu ir lygiaverčiu partneriu.
Tikėdami įvairovei palankia aplinka, esame atviri visiems
jauniems žmonėms, jaunimo grupėms ir organizacijomis.
Savanorišką veiklą laikydami jauno žmogaus neformalių
kompetencijų ugdymo pagrindu, siekiame profesionalaus
savanoriškos veiklos organizavimo ir įvertinimo.
Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą, aiškiai, lengvai
prieinamai ir laiku teikiame visą aktualią informaciją apie
sprendimus, veiklas ir finansus.
Tikėdami jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų solidarumu,
puoselėjame atvirą aplinką veikimui kartu. 
Atlikdami kiekvieną darbą, sau keliame aukščiausius kokybės
ir profesionalumo kriterijus.
Nuolatos tobulėdami ir besimokydami vieni iš kitų, kuriame
aktualius pokyčius jaunimui ir valstybei.

LiJOT MISIJA

Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų
interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame jaunimui
aktualių pokyčių.

LiJOT VIZIJA

Svarbiausias visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo partneris,
įgalinant jauną žmogų kurti darnią Lietuvos ir Europos ateitį.

LiJOT VERTYBĖS

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra
interesų pažinimas bei legitimus atstovavimas, paremtas
brandžios demokratijos principais. Konsoliduota narių nuomonė
ir interesai nubrėžia organizacijos veiklos kryptis bei prioritetus.
LiJOT Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija
vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.



Užtikrinti žiniomis ir faktais grįstą jaunimo organizacijų ir
jaunimo atstovavimą.
Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną ir užtikrinti
aktyvų interesų atstovavimą.
Skatinti jaunimo politikos vystymą nacionaliniu ir regioniniu
lygiu.
Stiprinti bendradarbiavimą tarptautiniame lygmenyje ir
užtikrinti aktyvų atstovavimą tarptautinėse struktūrose.
Užtikrinti kokybišką jaunimo savanorišką veiklą.

Gerinti LiJOT narių veiklos kokybę ir kurti tai užtikrinančius
įrankius.
Siekti poreikius atitinkančio LiJOT narių veiklų ir
administracinių išlaidų finansavimo.
Vystyti LiJOT narių tinklą.
Telkti narius jaunimui ir valstybei aktualiems pokyčiams
įgyvendinti.

Užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą.
Gerinti vidinę komunikaciją su nariais ir tarp skirtingų vidinių
struktūrų.
Stiprinti LiJOT tarpsektorinį bendradarbiavimą, siekiant
įgyvendinti savo strateginius tikslus.
Nuolat efektyvinti LiJOT veiklą, gerinant darbo sąlygas ir
keliant struktūrų kompetencijas.
Vystyti LiJOT išorinę komunikaciją.

Užtikrinti kokybišką jaunų žmonių teisių įgyvendinimą
Lietuvoje.
Skatinti sąmoningą jaunimo dalyvavimą visuomenės
gyvenime.
Vystyti ir plėtoti bendrinio Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugas.
Skatinti jaunų žmonių tarptautinio mobilumo patirtis ir
tarpkultūrinį mokymąsi.

LiJOT tikslai ir uždaviniai

Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų
atstovavimas bei jaunimo politikos formavimas

1.

2.

3.

4.

5.

Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas

1.

2.

3.

4.

LiJOT vystymas

1.

2.

3.

4.

5.

Jaunimo galios didinimas

1.

2.

3.

4.



Tiesa, norėtume atkreipti dėmesį, kad strateginis planas gali turėti ir kitas formas. Šiame

leidinyje pateiktas pavyzdys yra skirtas tam, kad besinaudojantys šia metodine

informacija galėtų turėti pagalbinį įrankį, kuriuo naudojantis būtų galima planuoti

organizacijos veiklą. Šis pavyzdys gelbėja, siekiant suprasti skirtumus tarp tikslų ir

uždavinių, priemonių ir rodiklių.

Narių sąrašas

Būtinybė organizacijai turėti narių sąrašą yra užfiksuota Lietuvos Respublikos Asociacijų

įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje, kurioje teigiama, kad Asociacijos buveinėje, taip pat

asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo

narių sąrašu, remiantis įstatymu, gali susipažinti kiekvienas asociacijos narys (reikėtų

atkreipti dėmesį, kad įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui šios teisės

yra ribojamos).

Taip pat verta žinoti, kad remiantis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos įstatais, LiJOT

Nariai iki kiekvienų metų kovo 1 d. privalo pateikti savo narių (fizinių ar juridinių) skaičių

kartu su tai įrodančiais dokumentais. Pagal pateiktus duomenis yra skiriami papildomi

balsai bei apskaičiuojamas narystės mokestis. Narių sąrašų teikimo formos yra

tvirtinamos LiJOT valdybos ir talpinamos LiJOT Tinkle.

Fizinius asmenis vienijančios organizacijos narių sąrašo forma:



Juridinius asmenis vienijančios organizacijos / Regioninės jaunimo organizacijų
tarybos narių sąrašo forma:

Kartu su narių sąrašais LiJOT Prezidentui yra teikiamas ir organizacijos vadovo

patvirtinimas, kad asmenys, kurių asmens duomenys nurodyti sąraše, yra informuoti apie

jų duomenų perdavimą Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai.

Atstovavimo dokumentai

Pozicija – požiūris, nusistatymas kuriuo nors reikalu, klausimu, lemiantis veiksmų, elgesio

pobūdį. Pozicija – tai nuomonė tam tikru klausimai, kurioje pateikiami bendro pobūdžio

pasiūlymai, kaip spręsti susidariusią situaciją. LiJOT pateiktas pozicijas galima rasti

https://lijot.lt/dokumentai/pozicijos/.

Rezoliucija – trumpai formuluota išvada (sprendimas) svarstytu klausimu. Rezoliucijos

pagrindas yra pozicija, tačiau rezoliucijoje pateikiami ne bendrinio pobūdžio, o konkretūs

siūlomi sprendimai susidariusiai situacijai spręsti. LiJOT pateiktas rezoliucijas galite rasti

https://lijot.lt/dokumentai/rezoliucijos/.

Taigi, esminis pozicijos ir rezoliucijos skirtumas atskleidžiamas ne dokumento formoje,

bet dokumento turinyje. Pozicijos turinys skirtas išreikšti (ne)pritarimą kokiam nors

klausimui, paskatinimas siekti pokyčių kokioje nors srityje. Tuo tarpu rezoliucijoje ne tik

išdėstoma esama situacija ir / ar argumentai, kodėl reikia keisti esamą situaciją, bet ir

pateikiami konkretūs siūlymai, kaip reikėtų keisti esamą padėtį ir pasiūloma, kas turėtų

imtis šių pokyčių įgyvendinimo. Rezoliucijoje keliami tam tikri reikalavimai dėl to, kokią

situaciją norimą pasiekti, kokie pokyčiai privalo būti įgyvendinti. Tuo tarpu savo forma

tiek pozicija, tiek rezoliucija yra identiški dokumentai.

https://lijot.lt/dokumentai/pozicijos/
https://lijot.lt/dokumentai/rezoliucijos/


Rekomendacijos

Rekomendacijos gali būti reikalingos bet kuriam organizacijos nariui – tai naudinga

priemonė siekiant stipendijų, stojant į užsienio universitetus ar net darbinantis. Tuo tarpu

LiJOT kontekste rekomendacijos reikalingos kandidatams į LiJOT Prezidento, Valdybos

nario ar LiJOT deleguojamo jaunimo reikalų tarybos nario poziciją.

LiJOT Asamblėjoje Nr. 46 buvo patvirtintas atnaujintas LiJOT Asamblėjos reglamentas,

kuriame išdėstyti reikalavimai rekomendacijoms, t.y., kokie duomenys privalo būti

nurodyti teikiant rekomendaciją kandidatui.

Rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojančios
organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė,
organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją parašas ir
organizacijos antspaudas, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai.

Rekomendacija gali būti pateikta tik elektroniniu paštu, jei ji yra patvirtinta
organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją elektroniniu
parašu. Teikiant rekomendaciją, pasirašytą elektroniniu parašu, antspaudas nėra

privalomas.



Delegavimo raštas

Remiantis LiJOT Asamblėjos reglamento punktu Nr. 4.5. Nariai ir Stebėtojai ne vėliau kaip

likus 7 kalendorinėms dienoms iki Asamblėjos privalo pateikti atstovo(-ų) delegavimo į

Asamblėją raštą. Delegavimo į Asamblėją raštas gali būti pateiktas LiJOT buveinės adresu

bei elektroniniu paštu skenuota kopija.

Reikalavimai delegavimo raštui (remiantis LiJOT Asamblėjos reglamentu):

4.5.1.1. delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas,

pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir

telefono numeris;

4.5.1.2. delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens

pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą

nustato organizacijos įstatai;

4.5.1.3. jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam

asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas.

4.5.2.1. Elektroniniu paštu, jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos

vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją elektroniniu parašu. Teikiant

delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 4.5.1.1. ir 4.5.1.3 punktuose

nurodyti reikalavimai;

https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/02/LiJOT-Asamble%CC%87jos-reglamentas.pdf


Balsavimo teisės perleidimo sutartis

Organizacijos visuotiniame narių susirinkime narys turi teisę

perduoti savo balsą kitam organizacijos nariui. Balsas

perleidžiamas sudarant balsavimo teisės perleidimo sutartį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tokia sutartis

negali būti sudaroma ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui.

Balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdys pateikiamas Priede
Nr. 1.

Biurokratiniai dokumentai

Šioje dalyje pateikiami prašymų, registracijos formų pavyzdžiai.

Taip pat siunčiamųjų dokumentų, organizacijos vadovo įsakymų

pavyzdžiai. Šios dokumentų formos yra ne mažiau svarbios nei

aptartos anksčiau. Pavyzdžiui, siunčiamasis dokumentas, kad ir

koks paprastas bebūtų, bet pasiekia išorės adresatą, todėl turėtų

būti tvarkingas, nes išsiųstu dokumentu reprezentuojama

organizacija.

Protokolas

Protokolas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 2.90 straipsniu. Protokole turi būti nurodyta:

posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, kvorumo

buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti

pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio

(susirinkimo) sušaukimą. Posėdyje (susirinkime) dalyvaujančių

asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta

informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

Protokolai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų ir

kiekvieno dalyvio ar kito jo valdymo organo nario, dalyvavusio ar

turėjusio teisę dalyvauti posėdyje (susirinkime), reikalavimu turi

būti išduodama kopija.



Prašymai

Prašymas – dažnas dokumentas raštvedyboje. Tiek turiniu, tiek forma – tai vienas iš

paprasčiausiai parengiamų dokumentų, tačiau nepaisant to prašymas turi būti parengtas

laikantis dokumentų rengimo taisyklių. Toliau pateikiamas prašymo formos pavyzdys.

Dalyvio Vardas, Pavardė;

Gimimo data (jeigu yra amžiaus reikalavimas. Pavyzdžiui, kad renginyje ne mažiau nei

65 % dalyvių bus jauni žmonės);

Tam tikra kontaktinė informacija – leiskite dalyviui pasirinkti ir informuokite, kad

galima rašyti tik vienus kontaktinius duomenis – t. y., arba elektroninį paštą, arba

telefono numerį (nebent keliami specialūs reikalavimui dalyvių sąrašui);

Parašas.

Dalyvių sąrašo forma

Dalyvių sąrašus gali tekti pateikti kartu su įvairiomis ataskaitomis – taip įrodoma, kad

pasiektas išsikeltas tikslas, t. y. dalyvių skaičius atitiko keliamus reikalavimus ir / ar

nusimatytus kriterijus. Dalyvių sąrašo formoje rekomenduojama trumpai nurodyti, kokiu

tikslu yra renkami dalyvių duomenys ir kam jie bus naudojami ar panašiai. Taip pat

rekomenduojama dalyvių sąrašo formoje reikalauti kaip įmanoma mažiau asmens

duomenų – vadinasi, į formą įtraukti tik būtinuosius punktus. Būtinaisiais punktais gali

būti laikoma:



Žemiau pateikiama pavyzdinė dalyvių sąrašo forma.

Vardas, Pavardė;

Gimimo data;

Atstovaujama organizacija;

El. pašto adresas;

Telefono numeris;

Ar Jums bus reikalinga kelionė į / iš renginio vietą?

Sutinku, jog mano el. pašto adresas ir gimimo data būtų įtraukti į Dalyvių sąrašą;

Sutinku, jog mano nurodytais kontaktais asmenys galėtų susisiekti dėl informacijos

apie renginį pateikimo;

Sutinku, kad renginio metu būčiau fotografuojamas (atvaizdas gali būti naudojamas

komunikacijai apie įvykusį renginį).

Registracijos anketa

Registracijos anketa gali būti reikalinga tam, kad galėtume planuoti, kokio dydžio erdvės

reikės, kokiam kiekiui asmenų reikalinga kelionė, apgyvendinimas, maitinimas ir panašiai.

Taip pat registracijos anketa yra pirmas žingsnis, kuris leidžia užsitikrinti asmens leidimą

tvarkyti jo asmens duomenis. Taip pat registracijos anketoje, kaip ir dalyvių sąrašo

formoje, rekomenduojama nurodyti, kokiu tikslu yra renkami duomenys ir kaip jie bus

tvarkomi (žr. Dalyvių sąrašo forma). Toliau pateikiami pavyzdiniai registracijos anketos

klausimai.

Asmens sutikimai naudoti jo asmens duomenis (patarimas – nurodyti, kokiu tikslu bus

naudojami duomenys):



Tėvų sutikimas

Nepilnamečiams renginio dalyviams yra būtinas tėvų sutikimas dėl jų vaiko (globotinio)

dalyvavimo renginyje. Turėdami   nepilnamečio asmens tėvų (globėjų) sutikimą, žinote,

kad tėvai yra informuoti apie vaiko dalyvavimą renginyje. Be to, turite artimųjų kontaktus,

kuriais, reikalui esant, galite susiekti. Toliau pateikiama pavyzdinė tėvų sutikimo forma.

NB! Kartu su tėvų sutikimo forma turi būti pateikiamos ir renginio taisyklės. Jos gali
skirtis priklausomai nuo renginio formato ir trukmės.

Raštvedybos taisyklės

Raštvedybos taisyklės yra nustatytos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-117. Šios

taisyklės nusako oficialiųjų dokumentų rengimo tvarką. Pastaroji galioja visiems aukščiau

išvardytiems dokumentams – pozicijoms, rezoliucijoms, rekomendacijoms, o taip pat

siunčiamiesiems raštams, organizacijos vadovo įsakymams ir panašiai. Trumpai tariant,

šios taisyklės gali būti pritaikytos bet kuriam organizacijos rengiamam dokumentui.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753


Komunikacija

Kas yra komunikacija ir kodėl svarbu komunikuoti?

Paprastai komunikacija yra apibrėžiama kaip keitimasis informaciniais ženklais (kalba,

gestais, mimika, judesiais ir pan.). Tai procesas, kurio tikslas – keičiantis informacija, jausmais,

mąstymo turiniais subendrinti tai, kas prieš pradedant bendrauti nebuvo bendra – bent jau

kalbėtojas (kitaip – adresantas) daro prielaidą, kad jo pašnekovas (klausytojas ar skaitytojas,

kitaip – adresatas) dar nežino to, kuo jis nori pasidalyti. Todėl komunikacija visada yra

nukreipta į kitą – į klausytoją (adresatą), ji visada yra dviejų – kalbėtojo ir klausytojo – sąveika.

Komunikacija formuoja organizacijos įvaizdį visuomenėje. Kaip iš kelių pirmųjų pašnekovo

frazių galima spręsti apie žmogaus būdą, taip iš organizacijos atstovo kalbos, pranešimo

socialiniame tinkle, įrašo organizacijos tinklalapyje ar net dokumentų galima susidaryti įspūdį

apie organizaciją, o tai lemia tolimesnę organizacijos ateitį. Organizacijos komunikacija

padeda išlaikyti ilgamečius partnerius bei pritraukia naujų. Trumpai tariant, organizacijos

pranešimas spaudai, reklama, naujienlaiškis internetinėje erdvėje – puiki pradžia.

Komunikacija turi vykti nuolatos ir vykti ne tik viešojoje erdvėje, bet ir organizacijos viduje.

Tekstiniai pranešimai – teksto kokybės svarba

Tekstas, kurį ketinate pateikti, pirmiausia, turi būti aiškiai suprantamas tikslinei auditorijai.

Siekdami norimą informaciją paskelbti tam tikrai žmonių grupei, pirmiausia turite puikiai

žinoti auditorijos lūkesčius. Tai padės jums geriau orientuotis rašant kalbą ar naujienlaiškį.

Organizacijos dokumentai yra neatsiejama įvaizdžio dalis. Vienas praleistas kablelis gali

pakeisti norimą išreikšti mintį! Todėl rašytinė kalba ne mažiau svarbi ir labai aktuali, nes ji,

atsispindėdama dokumentuose, sutartyse, elektroniniuose laiškuose, naujienlaiškiuose,

internetinėje svetainėje lygiai taip pat reprezentuoja organizaciją, kaip ir žodinis pristatymas.

Apie dokumentų parengimą ir svarbą plačiau skaitykite dalyje „Dokumentai“



Žinutės paprastumas;

Išskirkite prioritetus;

Mintis turi būti paprasta, bet tuo pat metu nusakyti esmę (galima taikyti vadinamąjį

„močiutės testą“ – pagalvokite, ar jūsų močiutė suprastų, ką parašėte).

Emocija;

Susidomėjimas;

Smalsumas.

Žmogaus smegenys sukurtos taip, kad atsimintų konkrečius duomenis;

Konkretumas – pasistenkite, kad žinutė būtų kuo konkretesnė (žinutė neturi pasakoti

ilgametės istorijos – nusakykite esmę).

Jūsų žinutė turi jus rekomenduoti – kaip ekspertinę organizaciją, kaip patikimą partnerį ar

pan.

Apskritai, rašytinėje komunikacijoje reikšmę kurti padedančiais ženklais yra ir tokie aspektai

kaip raidžių šriftai, jų dydis ar spalva, teksto skaidymas į pastraipas, jo išdėstymas

plokštumoje, įvairios iliustracijos. Kai komunikacijai pasitelkiamos naujosios technologijos,

tampa labai svarbūs įvairūs jausmaženkliai – vadinamieji emoji, kurie tarsi yra mimikos

bendraujant akis į akį atitikmenys.

Sukurta „užkabinti“ arba ką verta prisiminti

Išorinė komunikacija neretai yra nukreipta į potencialius partnerius, narius ar organizacijos

veikla suinteresuotus asmenis (pavyzdžiui, sprendimų priėmėjus). Šiandien viešojoje erdvėje

susiduriama su nemenku informacijos srautu, kuriančiu ne tik pridėtinę vertę, bet ir

informacinį triukšmą. Vadinasi, darosi vis sunkiau pasiklysti informacijos sraute, o dar lengviau

pamiršti ilgą žinutę. Ypač, jeigu žinutė transliuojama socialiniuose tinkluose.

Dėl to, siekiant, kad jūsų žinutė būtų sukurta „užkabinti“ galima vadovautis keletu
esminių principų:

Netikėtumas:

Konkretumas:

Įtikimumas:



Facebook tampa vis labiau pritaikytas metraščio arba svarbių įvykių skelbimui; taip pat vis

dažniau naudojamas kaip tam tikra skelbimų lenta. Daugiau apie Facebook galima

skaityti čia.

Instagram – vizualiai patrauklaus turinio platforma, skirta parodyti, kur buvome ir ką

veikėme. Ši platforma neretai reikalauja autentiškumo ir tikroviškumo – kelti renginio

plakatus nėra geras sprendimas, bet nuotraukos iš renginio – puiki idėja ir istorija, kelianti

emociją. Daugiau apie Instagram galima skaityti čia.

Svarbu prisiminti, kad šie įvardyti principai nėra baigtiniai, o skirtingi leidiniai apie

komunikaciją galimai pasiūlys skirtingus žinutės elementus. Kokia schema vadovausitės savo

organizacijos išorinėje komunikacijoje priklauso nuo to, kokia yra jūsų tikslinė auditorija ir

kaip ji reaguoja į jūsų pateikiamą turinį. Vis dėlto patartina sekti komunikacijos tendencijas,

kurie informaciniame amžiuje labai greitai kinta – tai, kas suveikė prieš pusmetį ar metus,

nebūtinai suveiks šiandien.

Socialiniai tinklai!

Socialiniai tinklai šiandien nebėra tik paskyros – tai organizacijos veidas ir bene pagrindinis

informacijos šaltinis. Dėl to socialiniai tinklai tampa tiek pat svarbūs, kaip ir tvarkingas bei

vartotojui patogus organizacijos tinklalapis.

Naudojant socialinius tinklus ypač svarbu atkreipti dėmesį į besikeičiančias tendencijas.

Pavyzdžiui, vis daugiau jaunų žmonių „pereina“ iš „Facebook“ į „Instagram“ (galbūt toliau visi

kelsimės ir į „TikTok“!), o šios dvi komunikacijos platformos turi labai skirtingas paskirtis:

NB! Net ir vizualinis turinys gali atlikti dvejopą funkciją – papasakoti, kaip jūsų organizacija
atstovauja tam tikrą poziciją, arba parodyti, kad smagiai leidžiate laiką, organizacijos
nariai lankosi filmuose ir panašiai.

https://www.facebook.com/business/help/217403715485184
https://www.facebook.com/business/help/1057599754429122?id=332010350818053


Gimp;

Animote;

Adobe Photoshop;

Adobe Lightroom (mobili apkilacijos versija yra nemokama!);

Adobe Illustrator;

Canva, BeFunky ar kitos internetinės nuotraukų / maketavimo

redagavimo programos;

Movie Maker;

SonyVegas;

Kitos video ar nuotraukų redagavimo programos.

Įsitraukimas – raktas į sėkmę

Šiandien, kalbant apie komunikaciją ir žinutes, kurias transliuojame

į išorę, privalu atsiminti vieną esminį   principą – įsitraukimas ir

auditorijos reakcijos. Socialinių tinklų algoritmai keičiasi dažniau

nei to norėtume, todėl svarbu transliuoti tokį turinį, kuris

paskatintų auditoriją įsitraukti ir reaguoti – spausti like, love, sad,
angry – bet kokia reakcija yra teigiama ir algoritmai parodo žinutę

didesnei auditorijai. Auditorijos pasiekiamumą galima stebėti

naudojantis įvairiais įrankiais – pavyzdžiui, „Facebook Insights“,

„Google Analytics“, „Facebook Creator Studio“ ir pan. – bene

kiekvienas socialinis tinklas turi statistikos polapį, pritaikytą

organizacijų profiliams.

Šiai dienai pasiekiamumą socialiniuose tinkluose galima padidinti

naudojant informacinius chatbot, trumpalaikio turinio funkciją

(story funkcija) ir panašias priemones. Tiesa, kiekviename žingsnyje

vartotojai reikalauja autentiškumo ir tikroviškumo, todėl prieš

pradedant naudoti šias socialinių tinklų funkcijas verta apsvarstyti,

ar turite pakankamai žmogiškųjų išteklių tam, kad galėtume

palaikyti „gyvybę“ ir kurti įtraukiantį turinį.

Vizualinė komunikacija

Vizualinė komunikacija – paprasčiausiu apibrėžimu – yra

informacijos (žinutės) perdavimas vaizdu. Dizainas gali būti

paprastas arba labai sudėtingas – ne tame esmė. Svarbu, kad būtų

perduodama pasirinkta žinutė. Dizaine gali būti naudojamos ranka

pieštos iliustracijos arba nuotraukos ir kompiuteriniai efektai. Bet

svarbiausia yra tai, kad norima žinutė būtų perduodama tiksliai ir

efektyviai.

Dėl to ir įrankių vizualinei komunikacijai gali būti pačių įvairiausių,

o juos pasirinkti galima pagal sudėtingumo lygį ar jūsų bei jūsų

komandos gebėjimus. Kuriant vizualinį turinį galima naudotis

tokiais įrankiais kaip:

https://analytics.google.com/
https://business.facebook.com/creatorstudio/


Social Media Trends for 2020 and Beyond;

Branding and Marketing by Adobe;

Influencer Marketing Hub.

Įrankių sąrašas niekada nebūtų baigtinis, todėl čia išvardyta tik

keletas galimų variantų, kurie gali būti naudingi kuriant vizualinį

turinį, kuris padėtų komunikuoti apie jūsų organizacijos veiklą ir

tikslus.

Be to, vizualinė komunikacija, kaip ir kitos komunikacijos formos,

turi tam tikras komunikacijos formas. Pavyzdžiui, šiuo metu ypač

populiaru pasakojamas istorijas suasmeninti, kad informacijos

gavėjas galėtų save susieti su istorijos herojumi.

Prieš keletą metų buvo ypač populiarus formatas pasakoti apie

kokios nors vietos ar organizacijos narius naudojant vizualinį ir

tekstinį turinį. Pavyzdžiui, Humans of New York – „Facebook“

puslapis, kuriame buvo talpinamos Niujorko gyventojų istorijos ir

patirtys, džiaugsmai ir išgyvenimai. Puslapis prieš kelerius metus

buvo sulaukęs ypač didelio populiarumo dėl savo autentiškumo ir

tikroviškumo. Būtent pastarieji aspektai, kurie jau ne kartą minėti

šioje dalyje, padeda geriau įsisavinti informaciją, o žinutę daro

labiau suprantama ir priimtina klausytojui / skaitytojui /

informacijos gavėjui.

Plačiau apie vizualinės komunikacijos tendencijas galite skaityti:

Trumpi patarimai vidinei komunikacijai

Bėgant laikui vis daugiau ir daugiau organizacijų praranda gerus

bei motyvuotus narius, o tai nutinka dėl žmogiškojo supratimo

trūkumo. Dažnu atveju vienokios ar kitokios organizacijos (o darbo

rinkoje, įmonės) nariai ar darbuotojai veikia su malonumu tik tada,

kai vyrauja „gera atmosfera“. Tai reiškia, jog žmogui, savaime

suprantama, reikia žmogiško bendravimo. Būtent tuomet, kai

palaikomas geras santykis su savo nariais, tuomet abi puses

patenkintos.

Tradiciniai vidinės komunikacijos tikslai yra: gerinti narių tarpusavio

santykius, nutiesti informacinį tiltą tarp organizacijos valdymo

organų, biuro darbuotojų ir narių, pastaruosius informuoti apie

organizacijos tikslus, planus, pokyčius, vizijas ir pan. Vidinė

komunikacija taip pat padeda siekiant sulaukti grįžtamojo ryšio iš

narių – tokiu būdu organizacijos nariai būna ne tik informuoti, bet

ir įtraukti į organizacijos veiklą, išklausyti. Visa tai daroma tam, kad

nariai žinotų, ko organizacija siekia, ir padėtų įgyvendinti tuos

tikslus.

https://influencermarketinghub.com/social-media-trends/
https://influencermarketinghub.com/social-media-trends/
https://medium.com/swlh/9-visual-trends-to-power-your-marketing-efforts-in-2019-634ae8f720c5
https://99u.adobe.com/category/branding-marketing
https://influencermarketinghub.com/


Susitikimai, nors ir atima daugiau laiko nei laiško parašymas,

gali būti sėkmingos ir gerai funkcionuojančios organizacijos

bruožas. Gyvo susitikimo metu žmonės jaučiasi labiau

vertinami, be to bus linkę jaustis girdimi ir įsitraukę į

organizacijos veiklą.

Taip pat naudinga neprimesti visko „iš viršaus“ – organizacijos

vadovas ar organizacijos biuras / taryba / valdyba turi būti atviri

bet kurio organizacijos nario pasiūlymams, skatinti kylančias

iniciatyvas, be to skatinti, kad veiklas įgyvendintų ne konkretus

asmuo, o narių komanda – tai stiprina organizacijos narių

tarpusavio ryšius, be to moko dirbti komandoje.

Asmeninis dėmesys – dar vienas svarbus vidinės komunikacijos

elementas. Visi supranta, kad pabendrauti su keliais

tūkstančiais narių organizacijoje yra praktiškai neįmanoma,

tačiau asmeninis dėmesys nereiškia, kad turite visų paklausti,

kaip jiems sekasi – asmeninis dėmesys įmanomas ir darbiniame

kontekste. Pavyzdžiui, paklauskite, kaip norėtumėte

komunikuoti dėl artėjančio renginio organizavimo – el. paštu,

susitikti ar susiskambinti. Mažos detalės daro stebuklus.

Plėtojant vidinę komunikaciją svarbu atsiminti, kad informacinių

technologijų amžiuje organizacijos nariai vis labiau nori būti išgirsti

ir vertinami, o ne tik gauti elektroninius laiškus su ataskaitomis.

Apskritai, planuoti ir įgyvendinti vidinės komunikacijos strategiją

organizacijoje yra ne mažiau svarbu nei planuoti išorinę

komunikaciją. Organizacijos nariai yra toks pat organizacijos veidas,

kaip ir mūsų skleidžiamos žinutės ir pranešimai spaudai. Jeigu savo

socialiniuose tinkluose transliuosime vieną žinutę, bet

organizacijos nariai sakys priešingai, organizacijos įvaizdis taip pat

gali nukentėti. Dėl to vidinė komunikacija svarbi ne tik siekiant

palaikymą gerą mikroklimatą organizacijoje, bet ir tam, kad

rastume sutarimą ir transliuotume vieningą žinutę vienu ar kitu

klausimu.

Organizacijų savanoriai

Savanoriška veikla jaunam žmogui suteikia gyvenimišką patirtį, kuri

paprastai apribota organizacijos veiklos pobūdžio, organizacinių

sąlygų ir labai priklauso nuo suteikiamos paramos – lydėjimo  –

kokybės. Savanorystė jaunam žmogui dažnai yra pirmasis

išbandymas aplinkoje, kurioje jo veiklos galimybės plačios, o

lūkesčiai jam yra mažiau konkretūs nei formaliojo ugdymo

įstaigose ar kitose įprastose aplinkose. Šiame procese jaunam

žmogui dažnai dar trūksta (nors ne visais atvejais) patirties ir

supratimo apie elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo modelius,

normas ir organizacinę kultūrą. Tam, kad savanoriška veikla vyktų

sklandžiai bei teiktų kuo daugiau naudos tiek organizacijai, tiek

savanoriui, itin svarbu gerai parengta savanorių lydėjimo struktūra.



darbuotojai žino, kas yra savanoriška veikla;

suvokia, kokiu tikslu pasitelkiami savanoriai;

žino, kas atsakingas už savanorių lydėjimą;

turi aiškius susitarimus, kaip bus organizuojama savanorio veikla.

Gerai parengta struktūra apima šiuos aspektus:

Priimančios organizacijos personalas (nuo pat administracijos iki

aptarnaujančio personalo) turi būti gerai susipažinęs su savanoriška

veikla organizacijoje:

Kodėl tai svarbu: 

kokybiškai ir nuosekliai informuoti personalą svarbu savanorių

integracijos pasisekimui – žinodami, kas ką veikia jų kolektyve,

organizacijų senbuviai drąsiau imasi iniciatyvos susipažinti, labiau linkę

parodyti, pamokyti ir visapusiškai supažindinti su įvairiomis

„nerašytomis taisyklėmis“. Taip pat svarbu, jog tokiu būdu kolektyvas

jaučiasi organizacijos gyvenimo dalimi. Savanoriai gali būti pristatomi,

kaip komandos dalis tik su mažiau įsipareigojimų, gali būti

formuojamas išskirtinis statusas ar kaip tik sureikšminamas jų vaidmuo.

Kiekvienu atveju, tai turės daug įtakos, kaip savanoriška veikla bus

vertinama Jūsų organizacijoje, kaip jausis patys savanoriai ir

darbuotojai.

Organizacijų nariai tiesiogiai dirbsiantys su savanoriais turi būti gerai

susipažinę su neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos

organizavimo principais. Tai padės darbuotojams suprasti savanorių

atsakomybės ribas ir veiklos galimybes. Svarbu formuoti kaip įmanoma

vieningesnį supratimą ir požiūrį į savanorystę organizacijoje.

Turi būti aiškus vaidmenų ir užduočių pasidalinimas tarp savanorišką

veiklą organizuojančios ir priimančios organizacijos, aptarta

komunikacijos struktūra bei kiti sklandžiai veiklai būtini dalykai. Tai

padės sukurti abipusį pasitikėjimą, o savanoriams aiškius lūkesčius

kiekvienai iš jų.

Turi būti numatytos bei aptartos galimos rizikos (asmenų dirbančių su

savanoriais kaita, atostogos, pereinamieji laikotarpiai organizacijoje,

savanorio ligos ar negalios aplinkybės, kiti rizikos veiksniai), prevencija

ir krizinių situacijų valdymo strategijos. Šiuos dalykus itin

rekomenduojama aptarti esamiems savanorių koordinatoriams kartu,

pasidalinti užduotimis savanorystės proceso pradžioje. Iš pirmo

žvilgsnio gali būti sunku numatyti, kur slypi rizika, tačiau pergalvojus

įvairias situacijas – pradedant asmens duomenų apsauga, leidimais

viešinti medžiagą, organizacijos vidaus privatumo klausimus, apgalvoti

įvairius piktnaudžiavimo atvejus ar atsitikimus, kad galima būtų

numatyti prevencines priemones.

http://www.neformaliai.lt/ LRS savanoriškos veiklos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802

http://www.neformaliai.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802
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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Metodinė medžiaga organizacijoms

Parengė: LiJOT komanda

Maketavo: Julija Trumpickaitė

Didžioji g. 8-5, LT-01128, Vilnius 

Tel.: (5) 279 12 80

Mob. tel.: 8 659 79 309

El. paštas lijot@lijot.lt

www.lijot.lt
 

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/darbas-su-jaunimu

https://www.jrd.lt/jaunimo-politika/jaunimo_re...a_lietuvoje.pdf

https://jrd.lt/jaunimo-politika/nacionaliniu-lygmeniu.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_k=1&p_t=271767

https://lijot.lt/https://www.jtba.lt/apie-mus/

https://europa.eu/youth/lt/article/50/5478_mk

https://info.registrucentras.lt/node/458

http://www.juriscon.lt/naujienos/imones-banko-saskaitos-peremimas/

https://info.registrucentras.lt/faq/juridiniu_registrashttps://info.registrucentras.lt/

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/metodiniai-leidiniai/el-biblioteka/t-kit-

009.pdf

http://www.nkd.lt/buhalterines-apskaitos-paslaugu-nauda

https://www.nvoteise.lt/organizacijoms/istatu-keitimas/

http://www.infolex.lt/ta/103597:str12http://www.infolex.lt/ta/23542:str72?refid=13

http://laikasverslui.lt/index.php?aid=460https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ovqu_9iGbl0J:

https://www.latga.lt/uploads/balsavimo%2520teises%2520perleidimo%2520sutartis_grupe

%2520nariu.doc+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt

http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/377

https://efektyvusdizainas.lt/grafinis-dizainas-vizualine-komunikacija/

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-

jaunimu/rekomendacijos/Individualaus%20palydejimo_rekomendacijos_0806.pdf

Šaltiniai:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 


